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Vanuit Rotterdam/Den Haag:
Richting: Amsterdam (A4), volg vlak voor Amsterdam bord (Ring A10 Zuid RAI). Dan afslag S109/S110 RAI. Beneden aan weg 
bij stoplichten ga je rechtsaf richting RAI. Vanaf de RAI rechtdoor, volg bord S109 Oud Zuid. Dit is het Europaplein. Met flauwe 
bocht mee naar rechts, dit is de Scheldestraat. Bij 3e stoplicht linksaf, dit is de Ceintuurbaan en aan de linkerkant op nr. 248 

vindt u Blue & White.

Vanuit Leeuwarden/Hoorn/Purmerend:
Richting Amsterdam (A10), via de Coentunnel, daarna aanhouden Utrecht/Amersfoort (A10 Zuid). Afslag (S109/S110 RAI). 
Beneden aan weg bij stoplichten ga je rechtsaf richting RAI. Vanaf de RAI rechtdoor, volg bord S109 Oud Zuid. Dit is het 

Europaplein. Met flauwe bocht mee naar rechts, dit is de Scheldestraat. Bij 3e stoplicht linksaf, dit is de Ceintuurbaan en aan 
de linkerkant op nr. 248 vindt u Blue & White.

Vanuit Hengelo/Amersfoort:
Richting Amsterdam (A1), vlak voor Amsterdam volg bord Diemen (A1) E23. Aanhouden ring (Oost A10) Den Haag. Op deze 
weg komt afslag (109) RAI. Beneden aan weg bij stoplichten ga je rechtsaf richting RAI. Vanaf de RAI rechtdoor, volg bord 

S109 Oud Zuid. Dit is het Europaplein. Met flauwe bocht mee naar rechts, dit is de Scheldestraat. Bij 3e stoplicht linksaf, dit is 
de Ceintuurbaan en aan de linkerkant op nr. 248 vindt u Blue & White.

Vanuit Maastricht/Utrecht:
Richting Amsterdam (A2) E35. Bij Amsterdam volg bord CENTRUM (S110). Eerste stoplicht rechtdoor, dit is de Rijnstraat, gaat 
over in de van Woustraat, 4e stoplicht linksaf, dat is de Ceintuurbaan. U rijdt alsmaar rechtdoor en na het 2e stoplicht, over de 

kruising op nr. 248 aan de linkerkant vindt u Blue & White.

Per Openbaar vervoer: 
Voor alle tramlijnen geldt: uitstappen hoek Ceintuurbaan/Ferdinand Bolstraat (bij de Albert Cuijp markt).

Centraal Station: Tram 25 en 16 Amstel Station: Tram 12 Muiderpoort Station: Tram 3

Routebeschrijving



4 HOE BESTELLEN / HOE BETALEN

Snelle levering? Bestel per internet!

HOE KAN IK BETALEN?

HOE KAN IK BESTELLEN?

PER POST
Ceintuurbaan 248
1072 GG A’dam

U kiest voor TNT? Stuur uw 
bestelling in de door ons mee 
gezonden antwoordenveloppe. 
U betaalt zoals u aankruist op 
het bestelformulier.
Uw bestelling wordt in een dis-
creet pakketje toegezonden. 
Bent u niet thuis dan wordt 
er een berichtje achtergelaten 
wanneer uw pakketje opnieuw 
wordt aangeboden of op welk 
postkantoor of post-agentschap 
u het eventueel kunt afhalen.

OVERSCHRIJVING
(via uw eigen bank)

Op de overschrijvings-
kaart vermeldt u onder 
mededelingen de bestel-
nummers, vul het bedrag 
in, zet uw handtekening 
en stuur de kaart  NAAR 
UW EIGEN BANK 
t.a.v. Blue & White te 
Amsterdam. Zodra wij 
uw betaling hebben ont-
vangen versturen wij de 
artikelen.

CREDIT CARD

Vermeld uw kaartnum-
mer, vervaldatum en 
handtekening op het 
bestelformulier en ver-
stuur deze naar ons. 
Helaas  kunnen wij geen 
Credit Card bestellingen 
onder de €50,00 accep-
teren aangezien de 
banken ons daar teveel 
kosten over berekenen. 
Niet duidelijk? Bel ons! 

CONTANT GELD

Het bedrag samen met 
uw bestelling naar ons 
toe sturen. Eventueel 
wisselgeld zenden wij in 
waardecoupons retour.

LET OP! NOOIT MUNT-
GELD in uw enveloppe 
verzenden. De envelop 
altijd aantekenen en ver-
zekeren want er wordt 
flink gestolen bij TNT!!

REMBOURS

U wilt aan de postbode 
betalen? Bel ons dan 
eerst want TNT Post 
berekend tegenwoor-
dig rond €18,00 kosten  
hiervoor en dat vinden 
wij belachelijk.
Wilt u echter toch per 
Rembours bestellen dan 
kan dat natuurlijk, klant 
blijft immers Koning bij 
Blue & White!   

TELEFOON
(020) 610 33 41

U gebruikt de telefoon? U kunt 
ons op iedere werkdag bellen 
tussen 10.00 en 17.00 uur.
Wij zoeken direct uw adresge-
gevens op, voeren uw bestel-
ling in, en klaar is Kees!
Belt u voor 12.00 uur `s ochtends 
(en betaalt u per Credit Card), 
dan gaat uw bestelling nog de-
zelfde dag bij ons de deur uit! 
Bestellingen onder de € 50,00 
kunt u helaas niet per Credit 
Card voldoen (zie hieronder).

TELEFAX
(020) 662 97 00

Beetje ouderwets maar toch... U 
legt gewoon uw bestelkaart op 
uw fax, stuurt `m naar ons toe 
en uw bestelling gaat zodra wij 
uw betaling hebben ontvangen, 
de deur uit. Let op! Betaald 
u per Credit Card of aan de 
deur (lees: rembours), dan gaan 
uw spulletjes nog dezelfde dag 
weg. Natuurlijk ontvangt u nooit 
een fax van ons terug! U kunt 
dus gewoon de fax van uw werk 
gebruiken. 

Internet: de snelste manier
www.Blue-White.nl

U weet wat u wilt bestellen? Dan is het heel makkelijk! Op onze site treft u een knop aan:
‘bestelformulier’. Druk deze in en de rest wijst zichtzelf. Weet u nog niet wat u wilt bestellen,

druk dan op ‘bekijk assortiment’ en ook dan wijst de rest zich vanzelf. Veel plezier!

Telebankieren: de snelste manier
ING: 221.0.396 

ABN-Amro: 54.52.11.999
(Voormalig

GIRO/Postbank)
BIC: ING BNL 2A    -    IBAN: NL68 INGB 0002 210 396

BIC: ABN ANL 2A    -    IBAN: NL89 ABNA 0545 211 999



B&W tip: 

CONDOOMS DUREX 5

Door twee condooms in je portemonnee te doen
ben je altijd voorbereid! Je weet maar nooit...

Bestelnr. 1005 
Feel sensual 12x

15,50

Bestelnr. 1221
Performa 3x

4,95

Bestelnr. 1134
Pleasuremax 6x

12,50
Bestelnr. 1221 A
Performa 12x

12,65

DUREX BENELUX. Standaard 
condooms (24x!) met glijmid-
del voor een redelijke prijs.

DUREX SENSATION. Vijf -
honderd stimulerende nopjes
betekenen 100% meer plezier.

DUREX FEELING ULTRA.
Heel eenvoudig! Een ultradun 
condoom voor meer gevoel.

DUREX PLEASUREMAX.
Met uniek gepositioneerde
ribbels en stimulerende 
nopjes voor extra genot.

DUREX  NATURAL. Stan-
daard condooms met luxe 
glijmiddel. Klassieker!

DUREX PERFORMA. Met
orgasme vertragend glij-
middel: de sleutel tot extra 
langdurigere seks. 

DUREX TOPSAFE. Ietsje
dikker condoom, met extra 
glijmiddel. Voor mensen die 
voor 100% zekerheid gaan.

DUREX ELITE ULTRADUN. 
Voorzien van extra glijmid-
del voor een werkelijk  
sensueel gevoel. 

Bestelnr. 1482
Feeling ultra 10x

12,80

Bestelnr. 1047
Extra safe 12x

13,50

               BLUE & WHITE™ en
Sinds de oprichting van Blue & White in 1969 hebben wij vaak `ruzie` gehad met de firma Durex. De ene keer liggen  
precies dezelfde verpakkingen goedkoper bij drogisterijen, de andere keer zijn de sexshops weer goedkoper. Wij worden 
daar stapelgek van maar kunnen hier ECHT niets aan doen! Blue & White adviseert U daarom goed de actieprijzen van 
Kruidvat etc. in de gaten te houden als u de beste prijs wilt betalen. U kunt natuurlijk ook gewoon deze voorverpakte Durex 
verpakkingen overslaan en  de Durex condooms kiezen op de pagina’s hierna. Die zijn door onszelf ingepakt en een stuk 
goedkoper! Directie Blue & White.

Bestelnr. 1004
Benelux 24x

12,50
Bestelnr. 1259

Natural 12x

11,95

Bestelnr. 1266
Anti allergie 4x

16,85



6 CONDOOMS BIJZONDER

Bestelnr. 1003
Proefpakket 20x

11,95
PROEFPAKKET. Een assortiment van 20 van onze meest 
verkochte condooms in verschillende kwaliteiten. Dikke, 
dunne, vette, gekleurde, anaal, vaginaal en XL condooms.

Een pakket dat wij u aanbieden tegen een uitzonderlijk lage prijs 
om u kennis te laten maken met een assortiment uit de vele 
condooms die wij u kunnen leveren. De inhoud wordt regelmatig 
ge-update aan ons assortiment. U ontvangt dus altijd de meeste 
recente bestseller condooms. Zeer zeker het proberen waard!

Proefpakket

MY SIZE. Condooms met weinig glijmiddel en bedoeld voor speciale maten. Zeer goede kwaliteit en voor een prijs die 
alleen Blue & White kan waarmaken.

Bestelnr. 1001 is geschikt voor niet zulke harde (of grote) erecties en heeft een diameter van 47 mm. Bestelnr. 1483 is voor de zeer forse 
heren onder ons (tot 25 cm!!), die nog nooit een condoom hebben gevonden dat écht lekker past. Weer een veel voorkomend probleem 
opgelost door Blue & White, en wij hebben ze op voorraad (diameter 69 mm).

SMAAKCONDOOMS. Terug van weggeweest: het smaak-
condoom! Een setje van 3x3 condooms in verschillende 
geur/smaak. Aardbei, banaan en chocolade.

Omdat bij het pijpen een gewoon condoom vaak een rare smaak 
in de mond achterlaat, is men op het idee gekomen een smaakstof 
aan het glijmiddel toe te voegen. Dit maakt pijpen met condoom 
grappig, speels en een stuk aangenamer! Deze condooms zijn zo 
goed als droog van binnen (wat het afglijden voorkomt), bevatten  
een tuitje/reservoir en zijn geschikt voor maten tot 20 cm.

Lullen Smullen...!

B&W tip: Bewaar uw condooms altijd op een koele plaats
Hoge en lage temperaturen beïnvloeden het rubber

Bestelnr. 1020
Smaak cond. 9x

4,95

Bestelnr. 1001
Maat S 10x

13,95
Bestelnr. 1483
Maat XL 10x

15,00

 Kleur : divers
 Maat : geschikt voor alle 
    maten penis

 Kleur : transparant
 Maat : geschikt tot 20 cm 
    met reservoir

 Kleur : transparant
 Maat : van 15 tot 18 cm 
    met reservoir

 Kleur : transparant
 Maat : van 19 tot 25 cm 
    met reservoir

diameter

47 mm

My Size
Condooms

diameter69 mmsmaat

XXL
maat



CONDOOMS SPECIAAL 7

FANTASIE CONDOOMS. Setje van 6 stuks voor op een regenachtige avond, of om de sfeer in huis wat op te vrolijken na 
bijvoorbeeld ruzie of stress op het werk.

Deze pretcondooms doen het al jaren goed bij man als vrouw. Het is een leuk cadeautje, zowel om te geven als te krijgen. Alle modellen zijn 
steeds verschillend, we leveren ze in kant en klare setje van 6 stuks. Let op! Deze grapjes zijn natuurlijk niet geschikt als voorbehoedsmid-
del, het gaat om het gezicht van uw partner als u `m eenmaal om heeft of bij hem omdoet. Wordt het zomaar gezellig! 

Pretcondooms

VROUWENCONDOOM. Femidom is hét anticonceptiemid-
del voor de moderne vrouw. Nooit meer gezeur tijdens 
vrijen omdat hij weer eens geen condoom om wil doen. 
Dan doen wij het toch gewoon zelf??

Femidom biedt zowel bescherming tegen zwangerschap als tegen 
geslachtsziektes. Door de extreme sterkte van het materiaal (poly-
urethaan) wordt het ook voor anaal verkeer aangeraden. Geleverd 
met uitgebreide Gebruiksaanwijzing. 

ZWART CONDOOM. Na veel vraag van onze klanten zijn ze 
eindelijk weer leverbaar! Geschikt tot 21 cm en voorzien 
van een reservoir/tuitje. 

Verras uw partner en doe voor de verandering een zwart condoom 
om, bijvoorbeeld op zondag. De één doet dan zwarte kousen aan, u 
draagt een zwart condoom! Resultaat: ze u zal belonen met lekkere 
lange sex. Let op, dit condoom is niet geschikt voor anaal verkeer. 

Bestelnr.1285a
Funcondoom 6x

14,50
Bestelnr. 1285
Pretcondoom 6x

15,00

Let ook op condooms in toilettentassen etc: minimaal 1x per jaar
vervangen! U wilt toch geen ongewenste souvenirs oplopen???  

 Kleur : zwart
 Maat : geschikt tot 21 cm 
    met reservoir

Bestelnr. 1187
Zwart cond. 12x

7,95

Zwarte Condooms
voor op
zondag!

 Kleur : transparant
 Maat : geschikt tot 22 cm 
 binnenring 5,5 cm
 buitenring 7,5 cm

Bestelnr. 1408A
Femidom 3x

12,95
Bestelnr. 1408

Femidom 1x

4,90

Vrouwencondoom

 Kleur : transparant
 Maat : 23 cm (uitgerold)
 droog, alle maten penissen

Let op!! Alleen als grapje/lolletje bedoeld,
NIET als voorbehoedsmiddel te gebruiken!!



8  CONDOOMS (GROOTVERPAKKING)

Bestelnr. 1043 A
Glyder 72x

19,95
DUREX GLYDER. Een standaard condoom voor grootver-
bruikers. Scherp geprijsd natuurlijk! 

Vroeger verkocht als Durex Ambassador, sinds circa 10 jaar heet 
hij gewoon Glyder: een modernere naam voor een oud vertrouwd 
kwaliteitsproduct. Bedoeld voor luxe massagesalons, sex clubs en 
andere grootverbruikers. Maar bent u particulier die veel wipt? Dan 
mag u natuurlijk ook gebruik maken van deze speciale prijs! 

Durex Glyder

Ook voor de Blue &White condooms 
geldt: hoe meer je koopt, hoe goedkoop ze worden!

CHESS. Een dun (en zacht aanvoelend!) condoom voor 
grootverbruikers die optimaal gevoel tijdens sex willen 
ervaren. Alleen leverbaar per 144 stuks. 

Dit is echt weer zo`n condoom waarvan je je afvraagt: hoe kunnen 
ze het voor deze prijs maken? Wij hebben eerlijk gezegd ook geen 
idee, maar we weten wel dat het in onze winkel al jaren één van de 
bestsellers is! Profiteer dus mee, we hebben ze liggen!

Bestelnr. 1415
Chess 144x

24,95

LONDON ANAAL. Sinds kort is er een verbeterde uitvoe-
ring van dit anale condoom op de markt gekomen, en die 
hebben wij natuurlijk nu al in huis: nog steeds lekker sterk 
maar gelukkig niet meer zo dik als vroeger...

Dit sterkere condoom is nauwelijks voelbaar, heeft een reservoir 
en wordt veel gebruikt voor het kontneuken. Het condoom bevat 
normaal glijmiddel, en is bedoeld voor zowel hetero’s als homo’s. 
Voor iedereen, zolang er maar `van achteren` genomen wordt!

London Anaal

Bestelnr. 1009 A
Anaal 72x

34,50
Bestelnr. 1043 B

Glyder 144x

34,95

Chess Condooms

Ken je ons B&W Bestseller plan?
100% gegarandeerde A-merk artikelen tegen groothandel prijs!

 Kleur : wit transparant
 Maat : geschikt tot 20 cm
    met reservoir

 Kleur : transparant
 Maat : geschikt tot 20 cm
 voorgevormd, met reservoir

 Kleur : transparant
 Maat : geschikt tot 20 cm
     met reservoir

ASHA PREMIUM. Dit pracht condoom is ontwikkeld door 
de Nederlandse firma ASHA. Hollandse top kwaliteit voor 
`n goede prijs, daar gaat het bij dit condoom om..

Grote namen zoals LRC  (London Rubber Company, het moeder-
bedrijf van Durex) gaan ons niet aan het hart, omdat ze gewoon 
veel te duur zijn! Durex condooms zijn vaak alleen maar duur 
omdat ze in een erg mooie verpakking zitten, een verpakking die 
U als klant (en wij als detailhandel) betalen! Blue & White verkoopt 
liever goede kwaliteits condooms in plaats van mooie doosjes: de 
verpakking gooi je toch weg..?! Asha dus, een absolute aanrader!

Bestelnr. 1243
Asha 72x

16,95

Asha Condooms

Bestelnr. 1243 A
Asha 144x

29,50
 Kleur : transparant
 Maat : geschikt tot 20 cm
 voorgevormd, met reservoir



CONDOOMS BESTSELLERS  9  

LONDON ANAAL. Hét anaalcondoom van Durex, bedoeld 
voor zowel hetero’s als homo’s.

Nu in een nog betere uitvoering: niet zo dik meer als vroeger, trans-
parant van kleur en met reservoir. Oma zei altijd: ‘Voorzichtigheid 
is de moeder van de porselein kast!’ Gewoon bestellen dus want 
ook uw oma heeft natuurlijk gelijk!

Bestelnr. 1009
Anaal 10x

5,85

BEFLAPJE. Hét voorbehoedmiddel voor orale sex! Ben 
je niet zeker wanneer ze voor het laatst ongesteld was of 
ken je zijn/haar sexuele verleden niet? Geen zorgen: de 
beflapjes bieden uitkomst. 

Het perfecte kadootje om iemand duidelijk te maken dat je veilig 
vrijt. Als je bijv. vreemd gaat... In verband met de vele Hepatitis 
besmettingen van de laatste tijd ook erg aan te raden voor kontlik-
ken. Vervaardigd van zeer dun rubber, erg rekbaar, droog (gepoe-
derd) en je proeft ze bijna niet! Na gebruik weggooien. 

Bestelnr. 1129
XL cond. 12x

7,95

Bestelnr. 1043
Glyder 20x

6,50

Bestelnr. 1029
Beflapje 2x

7,50

DUREX GLYDER. Ons oude vertrouwde standaard con-
doom van Durex, voor vaginaal verkeer.

Eigenlijk bedoeld voor massagehuizen, clubs en grootverbruikers. 
Maar door de voordelige prijs hebben wij besloten dit super con-
doom ook beschikbaar te maken voor particulieren. Met reservoir.

XL CONDOOM. Het prettigste condoom voor de groter 
geschapen man. 

Bevat veel glijmiddel, zit daar door minder strak en is geschikt voor 
lengtes van 18 cm en langer. Niet veilig genoeg voor anaal verkeer 
(kan namelijk afglijden bij slappe penis). Met reservoir. 

Ken je ons B&W Bestseller plan?
100% gegarandeerde A-merk artikelen tegen groothandel prijs!

Anaal CondoomVaginaal Condoom

XL Condoom

Beflapjes
Ook voor kont likken (rimmen)

 Kleur : wit transparant
 Maat : geschikt tot 20 cm
    met reservoir

 Kleur : transparant
 Maat : geschikt tot 20 cm
 voorgevormd, met reservoir

 Kleur : wit
 Maat : 15 x 25 cm

 Kleur : transparant
 Maat : van 18 tot 22 cm 
    met reservoir

diameter

59 mm

afbeelding kan
afwijken maar

‘t condoom blijft
altijd hetzelfde



10 VAGINALE SPONSJES/HANDSCHOENEN

BEPPY WET. Met Beppy Wet heb je nog meer zekerheid 
dan met de gewone Beppy`s. Ben je gevoelig voor schim-
mels, witte vloed, jeukende vagina (de irritante bijwerkin-
gen van heftige menstruaties dus) en wil je toch seks, dan 
moet je deze nemen.

De voordelen: eenvoudig te gebruiken door anatomische Ei-vorm, 
makkelijk in te brengen en weer te verwijderen (zonder vervelend 
koordje dat uit de vagina hangt), ruikt prettig (beetje medisch), fijne 
sponsstructuur (voor maximale vloeistofopname) en met duidelijke 
(ingesloten) uitgebreide bijsluiter die al uw vragen beantwoord!

Beppy Wet

BEPPY DROOG. Een steriel (en per stuk apart) verpakt tampon dat als doel heeft om de baarmoedermond tijdens de 
menstruatie af te sluiten. Hierdoor wordt seks, sporten, zwemmen, sauna bezoek etc probleemloos en hygiënisch. 

Veel gebruikt door professionele massage salons en in sportscholen. Sponsjes zijn echter niet goedkoop. De medische wereld beschermt 
haar prijzen en U als consument betaalt de rekening! Vandaar dat wij, als Blue & White, proberen mee te denken door de sponsjes toch 
een beetje goedkoper te maken. Hoe? U koopt er wat meer tegelijk, dat doen wij namelijk ook, en klaar is Kees! Dat maakt toch niets uit? 
Ze kunnen niet bederven en we gebruiken ze toch wel! Geleverd met duidelijke Gebruiksaanwijzing. 

Vaginale Sponsjes

Extra hygiëne tijdens de menstruatie!

Bestelnr. 1069 A
Beppy dry 16x

19,95

Latex Handschoenen

Wilt u een BTW bon? Dat kan natuurlijk...
gewoon even vragen en we sturen hem toe!

Bestelnr. 1069
Beppy dry 8x

10,95

Bestelnr. 1062
Beppy wet 4x

9,95
Bestelnr. 1062 A
Beppy wet 8x

19,50
Bestelnr. 1294
10 stuks S/M/L

2,95

- Sauna bezoek
- Zwemmen
- Sporten
- Seks

 Kleur : hardroze
 Maat : sponsje 6 x 2,2 cm
 vingergaatje: 1 cm

 Kleur : zwart
 Maat : S - M - L

LATEX HANDSCHOENEN ZWART. Voor al uw seksspelletjes 
waarbij je elkaar kunt bezeren (door een scherpe nagel ofzo) 
of waarbij extra hygiëne is vereist. Leverbaar in 3 maten in 
pakjes van 10 stuks. Medisch 100% gegarandeerd veilig! 

De enige echte latex ziekenhuis handschoenen in `t zwart! Precies 
zoals gebruikt door uw dokter (of zuster). NU leverbaar bij B&W 
in de originele uitvoering en 3 maten: Small voor kleine handjes, 
Medium voor de gemiddelde Europeaan en Large voor de ECHT 
grote handen. Bedoeld voor seksspelletjes waarbij lichaamsvocht, 
uitwerpselen of (soms) bloed in aanraking komt met uw partner. 

 Kleur : licht roze
 Maat : 5 x 2,5 (à 3) cm



VERLENGING/VERDIKINGCONDOOMS 11

IMPOEX. De holle prothese met opname mogelijkheid van het mannelijke lid. Dit van rubber vervaardigde apparaat is aan 
te bevelen bij potentiestoornissen, bij zogenaamde halve erecties of als u als vrouw uw man een keer wilt penetreren!

De steun baleinen die in deze prothese verwerkt zijn, zorgen ervoor dat de penis niet dubbel slaat maar recht blijft staan. De Impoex is 
verder voorzien van twee banden die men zo kan stellen, dat ze stevig om het lichaam bevestigd kunnen worden. Leverbaar in twee 
maten: Medium en Large. Tip voor de dames: stop er een vibrator in en je hebt een speelgoedje waar je al je vriendinnen van kunt laten 
meegenieten. De mannen zijn toch naar hun werk... Blue & White aanrader! 

VOORBIND CONDOOM MET MOTOR. Een uitkomst voor 
mannen die hun seksuele partner willen blijven plezieren 
maar (bijv. door ziekte of hun leeftijd) niet meer zelf tot een 
volledige erectie kunnen komen.

Door het aanbrengen van dit condoom met ingebouwde motor, wat 
de gevoeligheid van de vrouw ten goede komt, bent u per direct 
klaar voor seks. De holle huls waar uw penis ingaat is 4 cm qua 
doorsnee (aan de binnenkant) en 4,5 cm doorsnee van buiten. De 
diepte van het condoom (waar uw penis dus ingaat) is 10 cm en 
de totale lengte aan de buitenkant is 16 cm. Makkelijk aan en uit 
te trekken (gewoon als een onderbroek) en dus altijd meteen klaar 
voor gebruik! Bedoeld voor mannen met een penis die niet goed 
meer stijf wordt (of vinden dat ze te klein geschapen zijn).

VERLENGINGS CONDOOM. Een hulpmiddeltje, dat in een 
handomdraai iedere penis 6 cm verlengd! Zowel bijna 
iedere man (als vrouw houdt) van wat meer cm`s. Als ze 
tenminste ECHT eerlijk zijn... Waarom zou u ze dat dan 
niet geven? Kunt u haar eindelijk eens flink diep raken! .

Dit condoom is afwasbaar en meerdere keren te gebruiken. Ook 
geschikt voor anaal!!! Een internationale bestseller...

Verleng condoom

Bestelnr. 1016
met motor

23,95

Bestelnr. 1008
Verleng condoom

5,85

Heeft uw erectie wat ondersteuning nodig?
Vraag het ons: Blue &White helpt u er mee!

18 cm

6 cm

max. 10 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

 Kleur : zwart
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1034
Elastische bandjes

25,00

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 18 cm
 binnen diameter: 3,5 cm
 buiten  diameter: 4 cm

Penis prothese
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CLASSIC GLAD 
ZILVER.

Heeft ook bij u 
de crisis toege-
slagen (of vindt 

u de rest van 
de modellen 

op deze pagina 
allemaal geen 
mooie kleur?), 
ook daar heeft 

uw B&W een 
oplossing voor: 

de zilveren 
uitvoering van 

onze jarenlange 
bestseller vibrator.

Dezelfde spe-
cialiteiten als de 
andere vibrators 
op deze pagina: 
glad van uitvoe-
ring, geleverd in 

luxe bewaardoos 
en met GRATIS 

batterijen. `Crisis-
model`, noemen 

de dames in onze
winkel hem: wel 
luxe maar toch 
voordelig! Voor

jarenlang plezier... 

Let op:

Bestelnr. 1086
Zilver

12,50

Bij gebruik van oplaadbare batterijen loopt u
het risico dat het vibrator motortje doorbrandt

BASIS VIBRATOR GOUD. Een mooie luxe vibrator zonder 
haken en ogen, uit één stuk gegoten en daardoor geheel 
glad afgewerkt. Veiliger kan dus niet! Op de foto’s hier-
naast (rechts) ook in andere kleuren leverbaar, maar u 
gunt haar natuurlijk het beste van `t beste: de glimmende 
gouden uitvoering!

Deze vibrator is voor alles geschikt: voor gaten van voren en van 
achteren, van boven en opzij, ze kent gewoon geen grenzen. 
De snelheid is traploos regelbaar: de intense trillingen zijn op te 
voeren van zacht naar hevig. Makkelijk in te brengen en simpel 
te reinigen. Ook ideaal voor beginners qua anaal verkeer (M/V). 
Geleverd in mooie opbergdoos en met GRATIS batterijen. 

19 x 3,5 cm

 Kleur : goud
 Maat : lengte 19 cm
 doorsnede: 3,3 cm

 Kleur : zilver
 Maat : lengte 19,3 cm
 doorsnede: 3,3 cm

Bestelnr. 1087
Goud

14,50

CLASSIC GLAD. Deze alles-doe-vibrator kent geen grenzen. 
Zelfde uitvoering als de gouden hiernaast, alleen in drie 
andere kleuren. De snelheid is natuurlijk weer regelbaar en 
ook hier weer  GRATIS batterijen. 

B&W
Classic 
Vibrator
Glad

 Kleur : lila, zwart, wit
 Maat : lengte 19,3 cm
 doorsnede: 3,3 cm

Bestelnr. 1183
Lila, zwart, wit

10,95
Zi

lv
er
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MULTISPEED MINI VIBRATOR. Plaats de drie GRATIS mee 
geleverde horloge batterijtjes (met de platte kant naar 
boven) in de vibrator en u kunt aan de slag. Simpeler kan 
niet, toch? Ennuh, zijn deze batterijen op? Wij verkopen 
die natuurlijk ook (bestelnr. 1085). Tip: meteen effies een 
kaartje van 10 meebestellen en u kunt voorlopig voort... 

Deze mini vibrator is handig voor op reis: ze maakt bijna geen lawaai 
dus dat is handig als je bijv. op visite gaat bij de (klein)kinderen. 
Superhandig ook om mee te nemen op reis, zelfs bij de douane 
loop je gewoon door (wel de batterijtjes er dan even uithalen). Ze 
is immers écht overal te verstoppen. `Vandaar al die glimlachende 
dames in de trein, gister...` Nog een tip over de batterijen: Blokker of 
Hema hebben ze, net als wij, ook voor een leuk prijsje...

POCKET ROCKET HONG KONG. Dit goedkopere twee-
lingzusje van de originele Japanse versie (bestelnr: 1287 
zie elders in deze catalogus) is vrijwel geluidloos, lekker 
compact,  (spat)waterproof, en trilt op 1 snelheid. De drie 
nopjes aan de bovenkant zorgen ervoor dat hij nooit koud 
aanvoelt en altijd een erg intense massage geeft!

Zet de nopjes op uw clitoris en doe het motortje aan. U voelt 
meteen resultaat! Uw vagina wordt nat en er vloeit een erotische 
tinteling door uw onderlichaam. Nog geen paar minuten later voelt 
u het eerste orgasme aanzwellen en u krijgt het overal warm. En 
Pocket Rocket Hong Kong gaat door: ze staat altijd klaar voor u. 
Speciaal voor de vrouw die moeite heeft met klaarkomen, test haar 
zelf maar eens,:voor het geld hoeft u het niet te laten...

VIBRATOR MET SWAROVSKI STEENTJES. Soms wil je 
gewoon eens wat anders: een hyper vrouwelijk en be-
schaafd vibratortje die het niet alleen goed doet maar er 
ook nog leuk uitziet. Dan zit u hier goed: luxe en sexy! 

Deze prachtig dunne vibrator (3 cm doorsnee) heeft een lengte van 
17,5 cm en een vrij stevige motor waarmee de trillingen traploos 
van `zeer zacht` tot `lekker intens` te regelen zijn. En dat alles 
zonder veel lawaai. Succes gegarandeerd Dames...!

Pocket Rocket
‘Hong Kong’

Tip: Uw vibrator mee op vakantie?
Haal batterijen eruit! (=veiliger bij Douane)

Bestelnr. 1386
lila of zwart

27,95

LET OP:
Model en kleur
kunnen soms
ietsje afwijken

Bestelnr. 1072
Gratis batterijen

8,95

Baby Fairy

 Kleur : roze
 Maat : lengte 10 cm
 doorsnede: 2,5 cm

 Kleur : lila, zwart
 Maat : lengte 17,5 cm
 doorsnede: 3 cm

 Kleur : zilver
 Maat : lengte 5,5 cm
 doorsnede: 1,5 cm

 Kleur : wit met roze
 Maat : lengte 7 cm
 doorsnede: 1,9 cm

Bestelnr. 1355
Incl. 3 batterijen

9,95

GRATIS
batterijen

BABY FAIRY. Wat Blue & White nou weer heeft gevon-
den: de Fairy baby! Een lief klein oplaadbaar(!) vibrator-
tje met een lengte van 7 cm bij ca. 2 cm breed. Zo klein 
als hij is, zo`n groot orgasme kan hij veroorzaken...

Dit is ECHT het allerkleinste mini massage apparaatje dat we heb-
ben kunnen vinden, oplaadbaar en voorzien van duurzame lithium 
batterij (accu).  Een uurtje laden is 30 minuten vibreren. Net zoals 
alle fairy`s (zie verderop in onze catalogus) is ook de baby weer 
van  topkwaliteit en zeer goed afgewerkt. Het opladen gaat heel 
simpel via de GRATIS  bijgeleverde USB kabel.

Bestelnr. 1204
1 batterijtje

8,95

Met echte

Swarovski 
diamantjes!
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LOVE VLINDER CLASSIC. Deze all-time bestseller spe-
ciaal alleen voor de dames, is een klein slipje dat de 
hele dag onder een rokje of broek gedragen kan worden.  
 
Het vlindertje is 100% vervaardigd van zacht roze siliconen 
materiaal en neemt zeer snel haar lichaamstemperatuur aan. 
De variabele trillingen worden aangestuurd via het batterijkastje 
en zorgen ervoor dat haar ̀ gleufje` de hele dag nat is (klaar voor 
seks). Geleverd met GRATIS batterijen. 

Bestelnr. 1060 A
Past altijd!

13,95

Maakt uw vibrator veel geluid? Draai een 
papiertje om de batterijen en: opgelost!

VENUS PENIS, hét ultieme zelfbevrediging damesslipje met een klein penisje 
eraan dat de vagina in gaat. Venus Penis zit lekker comfortabel, maakt iedere 
vagina kletsnat, geeft variabele trillingen aan zowel de clitoris als het binnen-
ste (gevoelige) gedeelte van de vagina. Geleverd incl. 2 GRATIS batterijen. 

Waarom VENUS PENIS? Nou hier om: het motortje wordt geregeld met apart bijgeleverd 
kastje, geeft zeer goede variabele trillingen, is gemaakt van heerlijk zacht siliconen mate-
riaal en `t slipje is erg makkelijk aan/uit te trekken. De bovenste elastische band gaat om 
je middel (vast te zetten met 1 simpel drukkertje, zie ook de foto op de doos), de twee 
korte elastische bandjes gaan ieder resp. om `t linker- of rechterbeen en zijn ook weer 
simpel vast te zetten d.m.v. drukkertjes aan de binnenzijde van het dijbeen. Hierdoor is 
deze slip voor bijna iedere vrouw geschikt: alles is namelijk verstelbaar! Tip 1: stel de 
juiste maten van de (zwarte elastische) bandjes in voor je het slipje omdoet, anders zit-
ten de stelschuifje op je rug! Tip 2: Trek de elastische bandjes niet te strak maar laat het 
elastiek z`n werk doen: anders gaat de `rek` er vrij snel uit.

PASTEL MINI VIBRATOR. Slechts 16 cm lang is ze, een 
echt `dametje` dus, ze gebruikt 2 minipenlight (AAA) bat-
terijen (overal te koop). Ze geeft fijne stabiele trillingen, 
heeft een motortje met regelbare variabele snelheden en 
is in twee vrouwelijke kleuren verkrijgbaar: roze en lila.

Zoek je een eenvoudig, degelijk en betrouwbaar apparaat? Dan zit 
je helemaal goed met deze `niet-zeuren-maar-aan-de-slag` vibra-
tor: chique uitziend, uiterst betrouwbaar en gemaakt van speciaal 
materiaal dat lekker glad aanvoelt tijdens gebruik (als je tenminste 
nat bent). Word je niet nat genoeg van jezelf? Gebruik dan een 
goed glijmiddel op WATERBASIS (Blue & White adviseert KY Jelly, 
bestelnr. 1055) want de vibrator is behandeld met een soft coating 
die weliswaar heel snel je lichaamstemperatuur aanneemt maar 
alleen écht goed werkt mits je vagina flink vochtig is...

 Kleur : lila, roze
 Maat : lengte 16 cm
 doorsnede: 2,5 cm

 Kleur : roze
 Maat : lengte 8,5 cm
 doorsnede: 9 cm

Bestelnr. 1496
100% verstelbaar

21,85
 Kleur : lila/roze
 Maat : lengte 8,5 cm
 lengte penis: 7 cm

Batterij 
kastje

Batterij 
kastje

Zo doe je
hem om!

16 x 2,5 cm

A
anrader!

Bestelnr. 1316
lila of roze

12,95

incl.
GRATIS
batterijen

incl.
GRATIS
batterijen

Classic

Vlinder 
Slip
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Wie kent `m niet? De originele Pocket Rocket: het vibratortje met 
de drie wereldberoemde stimulatie-nopjes. Werkt heel simpel: zet 
de nopjes op uw clitoris en doe het motortje aan. U voelt meteen 
resultaat! Uw vagina wordt nat en er vloeit een erotische tinteling 
door uw onderlichaam. Een paar minuten later voelt u het orgasme 
aanzwellen en u krijgt het overal warm....Nieuwsgierig geworden? 
Bestel dan vandaag nog en voor u het weet zit u naast Juffr. Annie 
op de archiefkast! Gegarandeerd! Made in Japan!

SABAR DESIGN VIBRATOR. Ontworpen 
door de Britse designer Michael Young, 
die vooral bekend is van horloges. Met 
Sabar heeft hij een elegant, slank, vrouw- 
elijk en futuristisch speelgoedje in één 
ontworpen dat in geen nachtkastje mag 
ontbreken. De hoogglans afwerking en 
de gegroefde (gebogen) zijkanten zijn 
er om zowel in- als uitwendig maximaal 
genot te geven. Beperkte oplage. 

Wordt onze stijlvolle Sabar ook jouw nieuwe 
beste vriend? Door de gladde afwerking 
floept hij overal (waar je wilt) in en uit. Zowel 
`inwendig` als alleen `clitoraal` (van buiten) te 
gebruiken en zeer doeltreffend door de vele 
verschillende standen (snelheden). Nog een 
voordeel: door z’n prachtige design kun je ‘m 
zonder problemen op je nachtkastje laten lig-
gen: niemand die weet dat het een vibrator is. 
Geleverd met 2 GRATIS (AAA) batterijen en 
discrete opberg etui voor als je op reis gaat.

Bestelnr. 1380
traploos regelbaar

56,80

Let op!! Alleen bij B&W: 1 jaar garantie
op al onze luxe vibrators

19,5 x 3 cm

23,5 x 3,5 cm

 Kleur : wit
 Maat : lengte 9,5 cm
 doorsnede: 2 cm

Bestelnr. 1210
wit of zwart

19,95

Bestelnr. 1210 A
wit of zwart

23,50

 Kleur : zwart hoogglans
 Maat : lengte 17,5 cm
 doorsnede: 2,8 cm

Batterij
houder

 Kleur : zwart of wit
  Maat : lengte 19,5 cm
 doorsnede: 3 cm

 Kleur : zwart of wit
  Maat : lengte 23,5 cm
 doorsnede: 3,5 cm

POCKET ROCKET CLASSIC. De 
all-time bestseller van de laat-
ste 20 jaar! Ook bekend als de 
`in-drie-minuten-klaar`vibrator. 
Juffr. Annie (van onze klanten-
service) heeft hem geprobeerd 
en wat denkt u? Die zat na de 
lunch bovenop de archiefkast 
en wilde `m niet teruggeven...?

´Finger Touch´
Bediening

REE SUZY (1210) & REE KARMA (1210 A) STANDAARD 
VIBRATORS. Twee soepele en zachte staafvibrators met 
traploos instelbare trillingen voor zowel klassiek vaginaal 
of anaal gebruik. Suzy is door haar maat ideaal als eerste 
kennismaking met seks-speeltjes. Karma is uitermate ge- 
schikt voor dames die al eens vaker een vibrator hebben 
gebruikt, weten waar hun (vaginale) gevoelige plekje zit 
en dus heel gericht te werk willen gaan. 

Gemaakt van het nieuwste, makkelijk te reinigen, hoge kwaliteits 
materiaal (TPR) dat heerlijk zacht aanvoelt, (spat)waterdicht is, 
goed buigbaar. De praktische regelaar (voor de trillingen) en de 
gebruikersvriendelijke batterij houder zijn zo simpel dat het gebruik 
of verwisselen van de batterijen een fluitje van een cent is.

Voor Hippe
Dames

Sabar

Bestelnr. 1287
de Originele!

34,95

incl.
GRATIS
batterijen
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Tip: met de juiste glijcreme gaat alles
beter! Zie verderop (in onze catalogus)

Deze mooie slanke zwarte prostaat vibrator is het ideale 
kado voor hem! Z’n ergonomisch gevormde schacht en 
tien verschillende vibreer programma’s maken dit tot een 
‘drie-minuten-klaar’ speeltje, voor de moderne man.

Gelukkig is dit kleine speeltje waterdicht, dus kan hij overal (lang) 
in zonder te verdrinken! Deze vibrator heeft een ergonomische 
vorm, dat wilt zeggen dat het gevormd is naar de ‘weg’ van de 
darmen, zodat er totaal geen beschadeging kan optreden. Daarbij 
zitten er ‘haartjes’ op het gedeelte dat langs de anus loopt voor 
extra stimulatie! Inclusief GRATIS batterijen.

Prostaat Massage

RIPPLE U PROSTAAT VIBRATOR, voor de moderne man 
die, net als de vele mannen uit het verre Oosten (China, 
India, Japan etc) waar ze eeuwen geleden dit ontdekt heb-
ben, ook optimale sexuele bevrediging verlangt. `t werkt 
heel simpel en als je je aan onze Nederlandse gebruiks aan-
wijzing houdt, belooft Blue & White dat ook jij gegarandeerd 
een 100% veilig SUPER-ORGASME gaat bereiken. 

Bij ons in `t Westen begint EINDELIJK het taboe van het `prostaat 
stimulatie` orgasme af te gaan. Seks plezier via de anus is al 
lang niet meer alleen maar voor biseks mannen of homo`s. En 
dat hebben onze moderne heteromannen gelukkig ook ontdekt! 
Hoe werkt het? Tussen je ballen en je kontgaatje zit (bij iedere 
man) een heel gevoelig plekje: het perineum (zie tekening boven). 
Iedereen die tijdens seks dit plekje wel eens heeft gestimuleerd 
(bijv. door het te laten likken of d.m.v. `vinger massage`) weet dat 
je hierdoor een keihardere erectie en kloppende eikel krijgt. En als 
je wel eens dapper genoeg geweest bent om een stapje verder 
te gaan, door een vinger of vibrator naar binnen te (laten) schui-
ven, weet je  helemaal niet wat je meemaakt! Dit heet `prostaat 
stimulatie` en heeft als resultaat een ca. 3x zo intens orgasme ten 
opzichte van normaal. Probeer het zelf en het bewijs wordt meteen 
geleverd: je `spuit` zoals toen je tiener of twintiger was! Veel meer 
en veel verder dus (soms wel tot onder je eigen kin!). Ook nieuws-
gierig geworden en niet bang om eens met je kont en lichaam 
te experimenteren? Bestel dan vandaag onze RIPPLE U nog: 
het apparaat dat 2 eeuwen oude Oosterse genotsmogelijkheden 
in één apparaatje heeft samengevoegd. Geleverd met GRATIS 
glijmiddel, GRATIS batterijen en de duidelijke B&W (Nederlandse) 
Gebruiksaanwijzing waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je 
aan de slag moet om ook bij de Europese seks trendsetters te 
gaan horen. Succes verzekerd dus...!

 Kleur : zwart
 Maat : lengte 19 cm
 doorsnede: 2,3 cm

4,5 cm

19 cm

 Kleur : zwart
 Maat : lengte 26 cm
 doorsnede: 3,5 cm

- Superzacht materiaal
- 3,5 cm doorsnede
- Makkelijk in te brengen
- Neemt snel lichaamstemperatuur aan

3 cm

23 cm

Ripple-U

Bestelnr. 1011
Incl. batterijen

29,95

Bestelnr. 1131
Inc.  batterijen 

26,80
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Let op!!

Anaal 
Voor hem & haar

Gebruikte sexartikelenworden 
natuurlijk niet geruild...

met de juiste glijcreme gaat alles
beter! Zie verderop

Geschikt voor man en vrouw! Gebruikt 4 penlight batterijen.
Bevat handig lintje in batterijhouder om de batterijen makke- 
lijk te verwijderen als ze leeg zijn. Duidelijke aanwijzingen in 
batterijhouder hoe de batterijen er in moeten.

Twee-ledige verpakking gericht op man en vrouw. Is het een 
cadeautje? Pas dan de verpakking zelf aan! De vinger draait 
links- of rechtsom. Ook weer makkelijk zelf te regelen! De vibrator 
(in de kop van de vinger) is geheel geruisloos en trilt flink in drie 
verschillende standen! De knikkers/bollen zijn buigbaar om nog 
makkelijker dat gevoelige plekje te raken..

 Kleur : rood
 Maat : lengte 27 cm
 doorsnede: 2 cm

2 cm

2,2 cm

Bestelnr. 1094
Maat: 27 cm lang

32,95

Bestelnr. 1261
wit of zwart

19,50

Prostaat
Vibrator

 Kleur : wit, zilver
 Maat : lengte 18 cm
 doorsnede: 1,5 cm

De perfecte combinatie van vibratie, sensatie en ongeeve-
naard genot. Deze nieuwe waterproof en multi-speed 
vibrator is speciaal gemaakt om ook uw gevoelige plekjes 
te ontdekken om tot een GIGA-orgasme te komen..

Eindelijk heeft onze wereldberoemde leverancier Doc Johnson 
ook een prostaat vibrator. Het voordeel van deze firma is dat zij 
nog nooit een slecht product op de markt hebben gebracht, zolang 
wij als Blue & White bestaan. De Harmony wordt geleverd met 
gratis test batterijen maar wij raden u aan deze te vervangen voor 
Alkaline batterijen, voor optimale tril!

18 x 1,5 cm
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Vibi-Hulzen
Zééééér Rekbaar!

Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
vibrators en toebehoren.. Kom eens langs!

 Kleur : transparant
 Maat : lengte 13 cm
 doorsnede: 3,5 cm

 Kleur : transparant lila
 Maat : lengte 4,5 cm
 doorsnede: 1,5 tot 5 cm

Voor boven de 40

Voor boven de 40

 Kleur : transparant en paars
 Maat : lengte 7 cm
 doorsnede: 2 cm

Losse Hulsjes

 Kleur : paars en roze
 Maat : zie foto
uitgerekte doorsnede: tot 5 cm

12 x 3 cm

12,5 x 2,5 cm

4,5 x 1,5 cm

4,5 x 1,5 cm

17 x 3 cm

12 x 3,5 cm

13,5 x 2,5 cm
3 cm

4 cm

3,5 cm

binnenringen doorsnede: 1,5 cm

Purple temptation luxe Chinese vibrator set. Met wel-
geteld 4 verschillende opzetstukken en met 5 silicone ring 
en met ieder een speciale unieke werking en orgasme! 
 
Deze luxe set is gemaakt van het nieuwste phthalate vrije silicone
dus geheel onschadelijk voor uw ingangen. De opzet stukken 
bestaan uit de dagger, de invader, de G-tickler en de east fighter, 
voor uitleg zie achterkant doos. Voor ieder wat wils dus! Deze set 
komt met 2 GRATIS batterijen, en dat terwijl er maar 1 nodig is! 

Bestelnr. 1152
6 stuks

13,50
Bestelnr. 1322
lila of transparant

6,85

Bestelnr. 1015
transparant

7,95
Bestelnr. 1269

10 delig

26,95

Deze vibratorhulsjes zien er ‘n beetje vreemd uit, maar deze 
`monstertjes` verrichten wonderen met uw vibrator/penis. 
Heeft u behoefte aan iets extra`s dan alleen uw harde vibra-
tor, probeer dan deze hulsjes eens!

Ze zijn eer rekbaar, met stimulatieribbels en een dikker uiteinde. 
Deze hulsjes zijn eigenlijk voor het verzachten van uw ouderwetse 
(harde) plastic vibrator, maar u kunt ze natuurlijk ook om de penis 
van uw man aanbrengen.. Let wel op: hierbij is een goede kale 
schaft benodigd, anders gilt hij het uit bij verwijdering..

Wilt u u uw vibrator eens een jasje aandoen, neem dan deze 
vibratorhuls: lekker rekbaar en met stimulerende noppen. 
 
Met meer dan 100 van die heerlijke noppen die ervoor zorgen 
dat de vaginaspieren geprikkeld worden, waardoor de vrouw 
snel in extase raakt en het ene na het andere orgasme beleeft! 
Hergebruik uw oude vibrator voor een klein prijsje. In handig en 
luxe opbergdoosje voor discreet gebruik.

Open aan beide kanten. Met bobbels en stekels voor een 
totaal nieuwe ervaring!

Schuif de stretchy huls om de vibrator/penis en u zult ondervinden 
dat uw partner hele nieuwe ervaringen beleefd in haar doosje. De 
structuur zorgt voor stimulatie van de vaginaspieren, waardoor de 
vrouw overgevoelig raakt en het ene na het andere orgasme krijgt.



Voor speciale glijmiddelen,
Zie verderop in deze catalogus!

VIBRATOR SETS 19 

Anaal Beginners Set

14 x 4,5 cm
11 x 2,5 cm

10 x 2 cm

23 x 4 cm

 Kleur : hard roze
 Maat : zie foto
 batterij: 2x penlights (AA)

Een leuk mini vibrator setje met wel vier verschillende 
opzet stukken, varierend van ribbelend tot geheel glad.

Dit is dan ook de meest gekochte beginners set bij Blue & White. 
De hulsjes zijn van het nieuwste silicone materiaal wat het hypo-
allergeen maakt en dus geheel veilig overal in te stoppen is, voor 
zowel hem als haar. Inclusief zes GRATIS horloge batterijen (GA 
76+) om meteen aan de slag te kunnen. De vibrator is klein in vorm 
maar groots in daden en genot, dus wacht niet langer en bestel nu!

1
2 3 4 5

 Kleur : paars (zeer rekbaar)
 Maat : lengte 4 cm
 doorsnede: 2 cm

 Kleur : paars
 Maat : lengte 8 cm
 doorsnede: 1,5 cm

 Kleur : paars
 Maat : lengte 8 cm
 doorsnede: 2,5 cm

 Kleur : paars
 Maat : lengte 7,5 cm
 doorsnede: 2 cm

 Kleur : zilver
 Maat : lengte 5,5 cm
 doorsnede: 1,5 cm

1

2

3

4

5

Funky fun box set met liefdes eitjes, een 
vibrator en een  vibrerend eitje met draad-
loze afstandsbediening. Voor de maten, 
check onze website blue-white.nl.

Deze set is niet alleen mooi van buiten, de verstel-
bare snelheid en het (bijna) geluidloze trillen maken 
dit ook de perfecte cadeau-tip voor uw mina(a)r(es). 
Het kastje is tot wel zeven meter te gebruiken en 
heeft maar 1 Z3A (12V) batterijtje nodig, die wij er 
uiteraard GRATIS bijleveren!

1
2

3

Bestelnr.1093
lila met zilver set

16,50

Bestelnr. 1239
Incl.afstand eitje

39,50

Bestelnr. 1432
4 delig

44,95

Deze anale training set van Juli Ashton is het perfecte kado voor beginnende anaal liefhebbers. Fantaseert u ervan maar durft u 
het nog niet aan? Train dan met deze set uw gaatje tot de juiste maat, zodat u open staat voor het echte werk!

Deze anale beginner’s set bevat een vibrator met multispeed, en drie verschillende buttplugs in oplopende maten! Als u de grootste maat 
kunt hebben, bent u klaar voor het echte werk! Dus laat uw anale training beginnen! Deze set bevat ook nog eens gratis glijmiddel! 

S t a n d 
a l o n e 
vibrator.

Eitje

Duo balletjes

Met 
afstands-
bediening



20 RUBBER VIBRATORS

Ree
Oplaadbaar

Voor boven de 40

020 - 610 33 41

Deze `Nivana` is een anatomisch goed 
gevomde vibrator die perfect in de hand ligt en 
fluister stil is. Hij is gemaakt van 100% silicone 
en voelt natuurlijk en flexibel aan. De kleur kan 
verschillen van het plaatje.

Ook is hij vrij van alle giftige bestanddelen en hypo 
allergeen. Met handwarm water en eventueel een 
beetje desinfecterende zeep is hij makkelijk te rei-
nigen. Deze vibrator is spat waterdicht. Belangrijk: 
het zachte geluid zelfs wanneer hij op de snelste 
stand staat! Inclusief gratis batterijen.

 Kleur : zwart
 Maat : lengte 23 cm
 doorsnede: 4 cm  Kleur : wit, blauw

 Maat : lengte 23 cm
 doorsnede: 4 cm

Bestelnr. 1163
Ree Vesta

65,00
Bestelnr. 1427

Ree Juno

65,00
Bestelnr. 1033

Ree Pallas

65,00 Bestelnr. 1194
23 x 4 cm

37,95

Deze `Fun Factory Dolly Dolphin I` is een anatomische goed 
gevormde vibrator die perfect in de hand licht en fluister stil 
is. Hij is gemaakt van 100% silicone en voelt natuurlijk en 
flexibel aan.

Ook is hij vrij van alle giftige bestanddelen en hypo allergeen. Met 
handwarm water en eventueel een beetje desinfecterende zeep is 
hij makkelijk te reinigen. Deze vibrator is spat waterdicht.

Nivana

Weet u waar uw G-punt zit? Dan is dit de 
perfecte vervolg vibrator voor u. Uit onder-
zoek bleek dat vrouwen eerst opzoek gingen 
bij zichzelf. 

De dagen daarna kwamen bijna alle vrouwen 
terug bij Dr. Grafenberg met de mededeling 
dat door verdere stimulatie van het G-Punt een 
orgasme ontstond dat heel anders voelde dan 
het voor hun bekende orgasme via de clitoris. 
Dit orgasme voelde warmer, tintelde door tot in 
de buik, was veel heviger en meerdere malen 
achter elkaar te bereiken. Het was een totaal 
nieuwe ervaring!! Bestel er dan ook snel een 
voor uzelf. U zult verbaasd zijn!

Bestelnr. 1165
NL gebr. aanwijzing

28,95

Onthoeker



Meer informatie over de G-spot?
Vraag ernaar in de winkel!

G-PUNT VIBRATORS 21 

G-Spot

G-Spot 
5,5 x 3,5 cm

21 x 2 cm

 Kleur : paars
 Maat : lengte 21 cm
 doorsnede: zie foto

 Kleur : huid, paars, roze
 Maat : lengte 21 cm
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : paars of roze
 Maat : lengte 22 cm
 doorsnede: 3,5 cm

5 x 2,5 cm

Bestelnr. 1222
Bestseller!

9,95

Bestelnr. 1165 A
B&W Classic

23,95

Bestelnr. 1203
roze of paars

42,50

Deze vriendelijk ogende G-spot vibrator is spe-
ciaal ontworpen in glad tijgerplastic om de G-spot 
te verwennen en is daarna makkelijk te reinigen. 
 
Hij is honderd procent waterproof dus ook voor onder 
de douche en heeft een eenvoudige aan/uit schake-
laar. Variabele, sterke trillingen i.c.m. ‘n goede curve, 
zorgt voor het ideale bereik van uw G-spot. Iedere 
vrouw heeft een heel gevoelig plekje in haar vagina. 
Dit plekje (het G-spot) is heel belangrijk voor de vrouw 
elijke sexbeleving en kan zelfs lijden tot een ‘nieuw’ 
soort orgasme! Waar wacht u nog op? 

Speciaal ontworpen om vrouwen een G-punt orgasme te 
bezorgen. De Blue & White onthoeker is voorzien van ribbels 
voor clitoris stimulatie, is waterdicht en multispeed.  In de 
vijftiger jaren ontdekten.  

Dr. Grafenberg een lustzone in het binnenste der vagina. Deze 
plek in het vrouwelijk lichaam wordt het `G-punt` of Grafenberg-
punt genoemd. Probeer het dus zo snel mogelijk samen, of alleen!

Dit is meer een floepvibrator. Door de speciale vorm, van 
boven iets dikker dan in het midden, glijdt hij er met een 
beetje glijcreme in als boter. 

Hij maakt het gaatje groter en kleiner, erg stimulerend. De snelheid 
is regelbaar.  Hij heeft een speciaal uitgebalanceerde vorm en 
komt met gratis batterijen! In het roze of in het paars te bestellen. 

Dolfijn



22 DUBBELE KUNSTPENISSEN

Voor boven de 40 Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

 Kleur : blank of zwart
 Maat : lengte 30 cm (12 inch)
 doorsnede: 3,5 cm

 Kleur : blank of zwart
 Maat : lengte 45 cm (18 inch)
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : rood
 Maat : lengte 45 cm (18 inch)
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : transparant of roze
 Maat : lengte 30 cm (12 inch)
 doorsnede: 3,5 cm

Bestelnr. 1101
Blank of zwart

17,95

Bestelnr. 1290
Blank of zwart

31,95

Bestelnr. 1452
Rood

25,00
Bestelnr. 1486

Roze en transparant

24,50

Uit Amerika importeerden wij de `Dubbele Penis`. Deze penis is uit een stuk gegoten en van massief rubber. Hij ligt zeer stevig in 
de hand en is daarom ook geschikt voor anaal verkeer: hij is aan beide kanten te gebruiken, je kan er als ware samen op zitten.

De dubbele penis is van echt massief rubber vervaardigd, gegoten uit een stuk, voelt zacht aan en ligt toch stevig in de hand. Door de 
lengte kan hij gemakkelijk lekker diep weggewerkt worden. Voor lesbische verhoudingen is het een ideaal stuk speelgoed. Voor homovrien-
den met veel fantasie is het eindelijk iets wat gevoeld mag worden en voor hetero’s is het een degelijk materiaal waar ze alle kanten mee 
uit, in of opkunnen. De dubbele penis is de ideale penis voor anaal verkeerd door zijn stevigheid behoudt hij zijn juiste vorm.

Uit Amerika importeerden wij de `Dubbele Penis`. Deze penis 
is uit een stuk gegoten en van puur massief siliconenrubber.  
 
Hij ligt zeer stevig in de hand en is daarom ook zeer geschikt voor 
anaal verkeer: hij is aan beide kanten te gebruiken, je kan er als 
het ware samen op zitten. Veel verkocht aan lesbiennes! Ook 
leverbaar in rubberen uitvoeringen: Art nr: 1101: 30 x 4 cm & Art.
nr: 1290: 45 x 4,5 cm (zie foto hierboven). 

Een dubbele `jelly`penis, die aan beide kanten 
overal in te brengen is. Heeft een prettige maat 
en je kunt de diepte zelf bepalen. Ons advies: hoe 
dieper hoe beter!

De penis is realistisch nagemaakt en bevat twee 
eikels en heeft aders over de gehele lengte. Een ste-
vige penis, die niet dubbel slaat. Je kunt hem natuurlijk 
ook in je eentje gebruiken!

Dubbele Penis



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust
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Annie’s Favoriet!Lange  
Vingers!

 Kleur : blank of donker
 Maat : totaal 24 cm (9 inch)
 doorsnede: 4 cm

 Kleur : blank
 Maat : lengte 21,5 cm
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : transparant
 Maat : lengte 16,5 cm (6,5 inch)
 doorsnede: 4 cm

 Kleur : transparant
 Maat : lengte 18,5 cm (7 inch)
 doorsnede: 3,5 cm

 Kleur : transparant
 Maat : lengte 21,5 cm (8 inch)
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : transparant
 Maat : lengte 21,5 cm (8,5 inch)
 doorsnede: 5 cm

Bestelnr. 1053
Small

18,85
Bestelnr. 1369

Medium

24,90
Bestelnr. 1367

Large

27,95
Bestelnr. 1348

Large plus +  

33,75

Bestelnr. 1429
blank of donker

34,80

Bestelnr. 1192
20 x 4 cm

7,95

Toen we met Juffr. Annie in Hong Kong gingen shoppen, 
kwam ze al snel met deze grote kunstpenis zonder motor 
op de proppen. Die heeft ze meteen meegenomen naar haar 
hotelkamer. En tussen u en mij... Juffr. Annie is nog nooit 
zo vrolijk aan de ontbijttafel gekomen! Met GRATIS glijcreme

 

Een zacht aanvoelende penis, 
24 cm lang, met een doorsnee 
van 4cm. Is te buigen naar 
alle kanten. In donker of 
blanke uitvoering.

Zeg, mannen van Neder-
land, weten jullie feitelijk 
wel dat wij vrouwen gek 
op lange vingers zijn? Bij 
de koffie, de thee maar 
het liefst natuurlijk op een 
dienblad als verassing op 
de zondag morgen op bed!

Doorzichtige Silicone Penissen
Met Zuignap!
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Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Classic

 Kleur : zwart
 Maat : lengte 23 cm
 doorsnede: 4 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 22,5 cm
 doorsnede: 3,5 cm

 Kleur : hard roze
 Maat : lengte 18 cm
 doorsnede: 2,5 cm

Uw 
 eigen

donkere
minnaar!

23 x 4 cm

Anaal Penis
(voor beginners)

Bestelnr. 1023
B&W Classic!

12,90

Bestelnr. 1042
1 batterijtje

12,95

Bestelnr. 1161
zwarte siliconen

16,95

Z
acht silicone

Hier is hij dan, hij ziet er uit als die van een neger en heeft de 
kleur van een neger. Een zwarte kunstpenis in ideale lengte en 
dikte, vervaardigd van heerlijk zacht siliconen.

De penis bevat een fijna zachte eikel en aderen, die op hun beurt 
voor extra stimulatie zorgen. Deze uitermate zacht en weldadig 
aanvoelende penis is gefabriceerd van zwarte siliconen, die de 
opmerkelijke eigenschap hebben om snel de lichaamstempratuur  
aan te nemen. De krachtige traploos regelbare motor geeft precies 
de juiste dosering in vibraties.

Een exemplaar zoals iedere vrouw `m graag ziet: niet te 
groot maar ook niet te klein. Vrij gladde uitvoering en met  
regelbare motor.

Door de levensechtheid van deze makkelijk te reinigen genotssta-
af zal elke vrouw bijzonder sterk worden gestimuleerd en tot de 
hoogste toppen van opgewondenheid worden gedreven.
Deze bijzondere kunstpenis is de meest en best verkochte uit 
onze winkel en menige vrouw heeft zich inmiddels al kunnen koes-
teren aan de kracht van deze prachtige natuurlijk gevormde penis.
De maat is precies goed en geen vrouw zal er van afschrikken om 
de fraaie triller in haar verlangende lichaam te bewegen..

De kunstpenis voor anaalliefhebbers onder ons. De ideale 
penis voor de beginneling. Niet te groot, lekker zacht aan-
voelend en geheel van siliconen gemaakt. 

Ze is oogverblindend roze, gemaakt van zacht siliconen en heeft 
een bescheiden eikel die snel (en makkelijk) het lichaam iin-
schuift met variabele trillingen. Erg geliefd bij onze nieuwe  
postbode Harry en zijn dienstdoende vrouw Maartje



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust
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SILICONE 
Multispeed!

Classic XL Penis

 Kleur : blank/roze
 Maat : lengte 23 cm
 doorsnede: 5 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 20,5 cm (8 inch)
 doorsnede: 4 cm

Bestelnr. 1326
7 programma’s

22,50

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 21 cm
 doorsnede: 4 cm

Bestelnr. 1078
XL extra zacht

21,85

Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

16,90

Deze `Purrfect` penis vibrator heeft een  
geribbelde body die voor lang plezier en 
een extra stimulans zorgt.

Ze heeft een `Jelly jasje` dat ervoor zorgt dat 
het geheel prettig aanvoelt. Ze is waterproof 
en regelbaar van zacht naar hard, in wel 
zeven verschillende standen. Met GRATIS 
batterijen. De beste prijs/kwaliteit garantie!

Hij is buigbaar, geurloos, erg zacht, heeft 
een multispeed functie is en is erg vrouw-
vriendelijk. De ideale lover dus!

De penis heeft een zachte rode eikel die hem 
fijn en beschaafd maakt om mee te beginnen. 
Naarmate je dieper gaat wordt hij steeds dik-
ker, maar nooit te dik! De aders zorgen voor 
extra stimulatie en de penis is regelbaar van 
zacht naar hard. Gemaakt van silicone en 
goed schoon te maken. Werkt op batterijen die 
GRATIS meegeleverd worden bij deze penis.

Dit zijn formaten die voor zichzelf spreken. Groot en fors 
geschapen, dit is de maat die ieder in het lichaam wil heb-
ben. Ook bevat hij aderen, die voor extra stimulatie zorgen! 
De penis van je dromen en dat voor de prijs van een gewone.

Een zucht, kreun en een gegil van genot laat uw vrouw horen bij 
het naar binnen krijgen van dit enorme apparaat. Door het volume 
nog hoger te zetten worden de trillingen nog heviger. U zou hem 
het liefst nog dieper naar binnen willen drukken, maar u merkt dat 
hij daar te dik en te lang voor is. De vorm is ook formidabel nage-
bootst, de adertjes over de gehele lengte en.. bekijk de eikel eens!

7 Trilprogramma’s
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Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Eindelijk eens een apparaat voor de man, maar ook wel degelijk voor de vrouw. De ideale penis, prachtig mooi gevormd en een 
vagina met zuigende werking ineen. Een ervaring om dit eens mee te mogen maken. Een heerlijk apparaat om samen te proberen.
 
Hier hebben we beslist geen woorden voor. Te gek, te gek en nog eens te gek! De hermafrodiet is tweeslachtig, wat wil zeggen dat de ene 
kant bestaat uit een penis en de andere kant uit een vagina, die vervaardigd is van het heerlijk zacht silicone. Met een beetje glijcreme glijdt 
de penis er dan ook in als boter. Door lichtjes in de penis van het apparaat te knijpen krijgt de vagina een zuigende werking. Hij beschikt 
over twee afzonderlijke motoren. Een voor de vagina en een voor de penis. 

Hermafrodiet Voor Hem En Haar

 Kleur : levensecht blank
 Maat : lengte 20,3 cm
 doorsnede: 5,5 cm

Alleen penis: 20,3 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte penis 26 cm
 doorsnede: 5,5 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : diepte vagina 17 cm
     opening doorsnede: 3 cm

Bestelnr. 1155
Levensecht blank

37,50

Bestelnr. 1191
Twee slachtig

37,90

Penis: 21 cm

12 x 2 cm

Bestelnr. 1331
Dubbel fuck

29,65

 Kleur : transparant lila
 Maat : lengte 21 cm (7 inch)
 doorsnede: 4 cm

Dubbel Fuck 
Penis

Ze is waterproof, doorzichtig 
en heeft een multispeed motor 

waardoor ze vibreert in de kop. 
gemaakt van zacht `Jelly` mate-

riaal.De snelheid is te regelen 
van laag tot hoog en ze is voor 

vaginaal/anaal verkeer geschikt. 

Wil je als vrouw ook eens twee pikken in 
je lichaam ervaren, maar heb je momen-

teel geen pik bij de hand? De oplossing is: 
`Chrystal`. Een `sandwichpenis` vibrator, waar-

mee je gelijktijdig vaginaal als anaal gevuld 
wordt. De penis heeft een lekkere eikel en het 

anaal element loopt trapsgewijs van smal naar 
dikker. Je hebt dus de tijd/ruimte om even te wen-
nen voordat hij helemaal in je anus zit...

Deze heerlijk zachte 
penis is uit één stuk 
gegoten en heeft daar-
door een zeer glad 
oppervlak, met een 
zachte eikel.  
 
Makkelijk vaginaal (en 
anaal!) in te brengen. 
Het motortje geeft zeer 
diepgaande trillingen 
en de zuignap zorgt 
ervoor dat  
u de penis op iedere 
ge- 
wenste gladde onder-
grond kunt bevesti-
gen. Makkelijk als je 
even alleen bent... De 
aders zijn met de hand 
ingekleurd. Chinees 
handwerk dus! 
De trillingen 
zijn te 
bepalen 
op het 
kastje.
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Opblaasbaar

Deze heerlijk zachte penis is uit 1 stuk gegoten en heeft daar-
door een zeer glad oppervlak. Variabele standen en makkelijk 
vaginaal (en anaal!) in te brengen. De aders zijn   met de hand 
ingekleurd en vervaardigd in China.

Deze realische kunspenis met vibratie kunt u alle kanten opbui-
gen. De unieke levensechte vorm (incl. aderen) en het zeer 
zachte realistische materiaal maken deze penis tot een topper!

Buigbare Penis
Traploze Regelbare Motor

Eikel loopt taps op

Op-pompbare penis voor ongekende seksgevoelens. Voelt 
aan als een echte, met alles erop en eraan. Zacht en warm, 
geaderd en super buigzaam. 

Plaats de penis in uw opening en pomp hem langzaam op. Als u 
de grootte voldoende vindt, draai dan het ventiel dicht. U bepaald 
dus zelf precies hoe groot en dik hij wordt!

 Kleur : blank of donker
 Maat : lengte 21,5 cm (7,5 inch)
 doorsnede: 4 cm

19 cm

Bestelnr. 1208
Luxe rubber

24,75

Bestelnr. 1122
Opblaasbaar

34,65
 Kleur : blank of zwart
 Maat : lengte 19,5 cm
 doorsnede: 5,5 cm



28 VOORBINDPENISSEN

Een voorbindpenis voor de moderne vrouw. Penis nr 1 gaat in haar eigen vagina, met de andere kan zij haar vriend of vriendin 
verwennen. Iedere stoot voorwaarts verschaft haarzelf en haar partner 24 cm genot. En dan die prijs...

Deze slip met twee zachte penissen kregen wij discreet via de post van Blue & White. ik twijfelde nogal, maar toen zij hem ‘s avonds omdeed 
en liet zien hoe de penis aan de binnenzijde bij haar naar binnen gleed, werd ik toch wel nieuwsgierig. De verstelbare lederen bandjes, de 
buigbaarheid en de zachtheid van de twee penissen overtuigde mij ervan dat dit apparaat door een kenner was gemaakt. Toen zij met veel 
glijcreme mijn kont ingleed, wist ik dat dit de extra dimensie in het sexleven was waar ik naar verlangde. 

Dubbele Voorbind Penis

Voor boven de 40 Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Geschikt voor dames tot confectiemaat 50, en heren: L/XL.
Ze is ideaal voor 2 dames en heeft een lekker maatje penis 
voor beginners die voor het eerst aan voorbind-sex doen.

Wil jij als vrouw eens de broek aan, bestel dan deze kunst lederen 
voorbindslip met een penis vol stimulerende aders. Laat hem eens 
genieten op een manier zoals hij dat nog nooit gedaan heeft. Doe 
het voorzichtig, gebruik veel glijmiddel en begin rustig, anders is hij 
zo weer genezen en wil hij u nooit meer ontvangen.

Dit is nou echt een `geen ge-ouwe-hoer` voorbindpenis. U 
wilt iets goeds, u wilt iets dat jaren meegaat en u wilt iets wat 
ook echt werkt! En dan voor een prijs die we voorlopig niet 
kunnen verbeteren!!

Zeer geschikt om uw mannelijke partner in te wijden in de anale 
liefde. De superstrech bandjes hebben mooie metalen gespjes.
Heupbandje omtrek 100 cm (maximale taillemaat XXL!) 

Bestelnr. 1400
Dubbel genot

28,95

Bestelnr. 1114
Luxe siliconen

56,95

 Kleur : blank of zwart
 Maat : lengte 14 cm
 doorsnede: 3 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 14 cm
 doorsnede: 3 cm

 Kleur : jelly rood
 Maat : lengte 20 cm
 doorsnede: 4 cm

 Kleur : blank of zwart
 Maat : lengte 10 cm
 doorsnede: 3,5 cm

Bestelnr. 1030
Luxe siliconen

53,95
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Zelf uw voorbindset samenstellen? Het werkt als volgt: U 
heeft altijd de onverwoestbare slip  nodig van Doc Johnson. 

Nu kunt u kiezen uit twee penissen: 1) penis Art.nr: 1246: goed 
rubber, goedkoop en van een gemiddelde maat (18,5 cm) of 2) 
penis Art.nr: 1251: fors, grof, zeer realistisch materiaal maar niet 
goedkoop! Zowel vaginaal als anaal bruikbaar!

Opzet Penissen

Zelf uw voorbindset samenstellen? Het werkt als volgt: U 
heeft altijd de onverwoestbare slip nodig van Doc Johnson. 

De penisslip is voor de moderne vrouw (en man). Ze kan hem op 
twee manieren gebruiken: ze draagt hem gewoon en verwent haar 
beste vriendin ermee of ze verwend er, als ze een goede sexrelatie 
heeft, haar vriend anaal ermee. Met de verschillende maten penis-
sen die hiernaast te bestellen zijn is er voor ieder wat wils!

Bestelnr. 1251
Luxe siliconen

65,00

Bestelnr. 1205
Doc johnson

38,95

Voor de consument die graag sublieme kwaliteit wenst. Alleen het beste is goed genoeg voor U? Dan is dit de voorbindpenis 
waarnaar u op zoek bent! Het beste van het beste.. Amerikaanse makelaardij, hypo-allergeen en het allernieuwste materiaal.

Deze realistische voorbindpenis is gewoon het beste dat er op dit moment op de markt is! Het slipje voelt zacht aan, heeft een open kruisje 
en door de verstelbare kunststof voorbindbandjes is hij geschikt voor iederen confektiemaat. Het materiaal waar de slip van gemaakt is, 
wordt ook in de luchtvaart industrie gebruikt. Het gaat niet lubberen en de rek kan er dus niet uitgaan. Deze slip zit gegarandeerd altijd lek-
ker strak rond het lichaam, waardoor de penis goed op z’n plaats blijft. Het materiaal van de penis is hetzelfde als van de JEFF STRYKER 
SUPER COCK. Makkelijk te wassen onder de kraan met wat vloeibare zeep.

Bestelnr. 1265
Maat: 19 x 4 cm

84,50
Bestelnr. 1198

Maat: 21 x 4,5 cm

89,00

Bestelnr. 1246
Luxe siliconen

22,80

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 24,5 cm
 doorsnede: 5,5 cm Kleur : blanke huid

 Maat : lengte 18,5 cm
 doorsnede: 4 cm

 Kleur : zwart
 Maat : lengte plug 7,3 cm
 slip: past altijd

 Kleur : blank
 Maat : lengte 21 cm
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : blank
 Maat : lengte 19 cm
 doorsnede: 4 cm

Voorbindslip



30 REALISTIC PENISSEN 

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

De Monster Bestsellers van  
    Blue & White

 Kleur : donkere huid
 Maat : lengte 22 cm (8 inch)
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 19,5 cm (6 inch)
 doorsnede: 4 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 22 cm (8 inch)
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 26 cm (10 inch)
 doorsnede: 5,5 cm

 Kleur : donkere huid
 Maat : lengte 19,5 cm (6 inch)
 doorsnede: 4 cm

Bestelnr. 1211
8” (= 22 cm)

63,75

Bestelnr. 1207
8” (= 22 cm)

64,90
Bestelnr. 1038

Jeff Stryker

69,80

Bestelnr. 1481
6” (= 19,5 cm)

57,85

Bestelnr. 1196
6” (= 19,5 cm)

59,95

Dit is misschien wel de meest enge penis uit onze catalogus. Alles is zo echt dat bij het sluiten van uw ogen u zou denken dat 
u een echte penis in uw hand heeft. Nog nimmer hebben wij een zo mooie en echt lijkende penis in huisgehad. Nu heeft u geen 
surrogaat meer, maar een echte penis van Jeff Stryker, fors van formaat, heerlijk om aan te voelen en met echte ballen die u voelt 
bewegen als u de balzak aanraakt. En dan te bedenken dat u ‘m met bijgeleverde zuignap overal kunt bevestigen!

1196, 1207 & 1038: Wie heeft hem nog niet in zijn/haar lichaam gehad? De Jeff Stryker realistische kunstpenis. Alles is zo echt, dat bij 
het sluiten van je ogen je zou denken dat je een echte lul in je hand hebt. Fors van formaat, heerlijk om aan te voelen, echt van kleur, 
mooi van vorm en met zuignap, heeft ons al vele uurtjes laten krioelen van geiligheid. En met een beetje glijcreme glijdt hij overal in. 
Het kippenvel loopt over je rug en je tepels steken als kogels door je blousje, zo hard! Een levensechte kunstpenis van een heerlijk 
formaat in gekleurde uitvoering, met zuignap! Je kunt hem dus overal aan bevestigen: aan de deur (op `kruis` hoogte en dan zelf met 
je kont er omheen glijden), op (een gladde) ondergrond (en dan `paardje` rijden) aan de wasmachine (tijdens het centrifugeren...)  
1481 & 1211: Ook Blue & White draagt zijn steentje bij om gekleurd en blank in elkaar te laten mengen. Een levensechte kunstpenis van een 
heerlijk formaat in gekleurde uitvoering, met zuignap! Hij voelt echt, ziet er echt uit en heeft ook het echte formaat. En onze buurvrouw kan 
het weten: ze gaat niet voor niets ieder jaar naar Suriname op vakantie... 



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust
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Harde Werker

Een buigbare maar stevige kunstpenis met een  
harnascompatibele zuignapbasis. Deze dildo bevat 
een draaiende motor en zorgt voor een unieke ervaring! 
 
Zeer realistisch, gemaakt van cyberskin sillicone. Het voelt 
levensecht aan! Hij is gemakkelijk te reinigen, en waterdicht. 
Gemaakt in de USA, dus geen slappe chinese aftrek. 

Niet Voor Beginners!

 Kleur : donkere huid
 Maat : lengte 33 cm (13 inch)
 doorsnede: 6,5 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 21 cm
 doorsnede: 2,5 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 20 cm (7 inch)
 doorsnede: 4 cm

Bestelnr. 1022  
draaiend

55,00

Bestelnr. 1479
Wereldberoemd!

114,65
Bestelnr. 1150
SUPER motor!

49,85
`BAM BAM BAM`: onze allergrootste bruine realistische kun-
stpenis heeft een lengte van 32 cm en een breedte van 6,5 cm! 

Groter dan dit bestaat dus echt niet! Levensecht afgego-
ten van de donkere Gay pornoster `BAM`. Met aderen en 
een lichte eikel, niet van de echte te onderscheiden. 
De penis heeft een zuignap waarmee hij makkelijk te bevestigen is 
op ieder glad oppervlak. De penis is vervaardigd van luxe  
Bij dit artikel raden wij een combinatie van twee glijmiddelen aan:
1055 KY creme 82 gr (voor vochtigheid) of 1190 Siliconen 
creme 100 ml (voor extra glibberigheid). U zult zien dat met  
bovenstaande combinatie ook u alle maten penissen ANAAL 
kunt ontvangen. Hij zit er eerder in dan u denkt, helemaal! En de  
volgende dag heeft u geen last van uw `roosje`...
.

Realistic met  
traploze motor

Waarom heeft de beste  
kunstpenis geen motor?, 
is een van de vele goede 
vragen die wij de laatste 
jaren hebben gehoord. 

En dat was eigen-
lijk nogal simpel:  
 
het bestond wel, maar 
de kwaliteit van het 
motortje was zo slecht 
dat wij dit niet durfden 
te verkopen! Maar daar 

is nu verandering in geko-
men... Zo goed zelfs, dat 

we nu 3 maanden garantie dur-
ven te geven! De 1150 heet de liefdesvinger. Met 

zijn doorsnede van 2,5 cm is hij tevens een van de dunste 
kunstpenissen die traploos te regelen is. De trillingen zijn heel 

beschaafd en niet agressief. 1234: Met zijn lengte van 21 cm en 
doorsnede van 4 cm is dit de meest en best verkochte vibrator. Elke 
vrouw zal worden gestimuleerd en tot de toppen worden gedreven.

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 19,5 cm
 doorsnede: 4 cm

Bestelnr. 1234
SUPER motor!

55,00

Realistic draaiend



32 REALISTIC PENISSEN FALCON

Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 25,5 cm (10 inch)
 doorsnede: 6,5 cm

Bestelnr. 1318
Ty Fox

97,50

Deze grote paardenlul is het bezit van de bekende porno 
ster Ty Fox. Wil je hem ook voelen? Bestel hem dan!  
 
Het zuignap voetje kan op ieder glad oppervlak geplaatst worden. 
Voor ‘t beste resultaat raden we je aan om gebruik te maken van 
een goed glijmiddel op waterbasis. Hierdoor zal het allemaal wat 
makkelijker en minder pijnlijk gaan en floept hij in en uit als boter!

KRIS LORD is een geile jongen met een gigantische dikke 
penis die maar aan 1 ding denkt: sex, sex en nog eens sex!

Gelukkig heeft deze seksverslaafde van zijn hobby zijn beroep 
weten te maken: pornoster dus. Hij ramt iedere ingang van zijn 
tegenspelers in alle standen en laat ze keer op keer tot een fan- 
tastisch hoogtepunt komen! Wilt u dat ook wel eens meemaken? 
Bestellen dan! Let wel op: niet voor beginners.

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 27,9 cm (11 inch)
 doorsnede: 5,5 cm

Ty FoxKris Lord
Chinese kopie

Bestelnr. 1461
Kris Lord

29,95



Nog veel meer poppen in onze winkel
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De sensatie van het afgelopen jaar. In Amerika zijn ze erin 
geslaagd een kunstpenis te fabriceren die niet onder doet 
voor een ‘echte’ penis ervaring!

Gemaakt van het allernieuwste zachte materiaal: Ultra Skin. Het 
moet toch niet gekker worden. Nog even en de mannen worden 
overbodig? Laten we hopen dat het zover niet komt! Verkrijgbaar in 
twee verschillende maten; 1405 en 1414.

Ultra Skin

Lekker glad en glijdt makkelijk naar binnen, ook bij jou ..Je 
zult verbaasd zijn hoe makkelijk het gaat! gemaakt van het 
allernieuwste levensechte materiaal. 

Onze allergrootste realistische kunstpenis in Ultra Skin uitvoering. 
Dit is het meest zachte materiaal dat er op dit moment op de markt 
is. Het is gewoon `eng` zo levensecht als hij aanvoelt! 
John Holmes, ook wel bekend als de `King of Porn`, is de bek-
endste, beruchtste en meest geliefde mannelijke pornoster die 
de erotische industrie heeft voortgebracht. Met gesigneerde foto.

Wie heeft hem nog niet in zijn/haar lichaam gehad: de Jeff 
Stryker realistische kunstpenis. 
 
Alles is zo echt, dat bij het sluiten van je ogen je zou denken dat je 
een echte lul in je hand hebt. Jeff Stryker: fors van formaat, heerlijk 
zacht om aan te voelen, echt van kleur, mooi van vorm en met 
zuignap, heeft ons al vele uurtjes laten krioelen van geiligheid).

John 
in m’n 
Holmes

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 32,5 cm (12,5 inch)

 doorsnede: 6 cm

 Kleur : blank
 Maat : lengte 19,5 cm (6 inch)
 doorsnede: 4 cm

Bestelnr. 1405
6’’ (19,5 cm)

69,50
Bestelnr. 1414

8’’ (22 cm)

74,95

Bestelnr. 1202
John Holmes

119,80

Bestelnr. 1471
25,5x5,5

85,00

Jeff Stryker

 Kleur : huid
 Maat : lengte 25,5 cm
 doorsnede: 5,5 cm

 Kleur : blank
 Maat : lengte 22 cm (8 inch)
 doorsnede: 4,5 cm

Ultra Skin

Ultra Skin



34 BUTT PLUGS

Er bestaan twee soorten ontstoppers: een voor uw gootsteenputje en een ter bevordering voor het vergroten van de menselijke putjes! 

Deze laatste verkopen wij bij Blue & White: een soort kunstpenis in een speciale vorm, die voor anale sex gebruikt wordt. Deze maat is om 
lekker rustig mee te beginnen.Ook verkrijgbaar in grotere maten (Art.nr: 1143 en 1158). Deze laatste verkopen wij bij Blue & White: een 
rubber hulpmiddel in een speciale vorm, dat vooral tijdens het voorspel naar anaalsex gebruikt wordt. Leverbaar in verschillende maten, dus 
ook uw maat hebben we! Een veilig product dat zichzelf bewezen heeft en ook uw gaatje lekker `soepel` en `open` kan maken!

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

 Kleur : blanke huid, zwart
 Maat : totaal 15 cm
 doorsnede: 6,5 cm

 Kleur : blanke huid, zwart
 Maat : totaal 14 cm
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : blanke huid, zwart
 Maat : totaal 10 cm
 doorsnede: 2,5 cm

Classic Buttplugs

3

Kleur : blanke huid, zwart
 Maat : 15,5 cm (6 inch)
 doorsnede: 5 cm3

2

1

3
2

1
 Kleur : blanke huid, zwart
 Maat : 12,5 cm (5 inch)
 doorsnede: 3,5 cm2

 Kleur : blanke huid, zwart
 Maat : 10,5 cm (4 inch)
 doorsnede: 2,5 cm1

Bestelnr. 1274 
blank of zwart

24,95

Bestelnr. 1158
Large

18,70

Bestelnr. 1143 
Medium

15,95
Bestelnr. 1125

Small

13,95

Deze buttplug set bestaat uit drie anaal pluggen die heerlijk ruiken naar de geur van vanille of de zwarte drop variant. 

De buttplugs zijn gemaakt van een heerlijk soft jelly materiaal wat zacht maar toch stevig is. De onderkant van de plug is als een zuignap 
vast te zetten op iedere gladde ondergrond. De set is perfect geschikt voor zowel beginners als gevorderden en heeft een mooie varieteit 
aan lengte en dikte maten. Voor het allerbeste resultaat raden we je aan om vooral gebruik te maken van een goed glijmiddel op water-
basis. Hierdoor zal je anaalervaring er zeker lekkerder en makkelijker door worden. Als je de plug na gebruik goed schoonmaakt met een 
desinfecterend middel zal je er nog jaren lang plezier van hebben terwijl de heerlijke geur behouden blijft!

Buttplugs Set



Nog veel meer poppen in onze winkel
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Mini plug met motortje en oplopende kop. Vaginaal en anaal, 
zonder storende kabel en in blauwe/transparante kleur.

Traploos instelbare vibratie! De mini-vibrator is ook los te gebrui-
ken. Glijvriendelijke blauwe Jelly-vibrator met smal toelopende top 
en een bredere basis voor de vergevorderden. Met een handvaatje  
aan de onderkant ter besturing en GRATIS batterijen! 

Een alles in 1 apparaat dat we eigenlijk allemaal in huis 
zouden moeten hebben! 

Hij trilt, plopt en kan zo groot gemaakt worden als u zelf wenst...
Bent u nog niet zo ruim van achter en wilt u dat graag? Dan moet u 
deze gladde rubberen plug in uw anus schuiven en d.m.v. de pomp 
de plug `opblazen`. Na enige oefening is het resultaat al zicht- en 
voelbaar! In twee verschillende kleuren leverbaar.

Deze buttplug is vooral bedoeld voor de echte liefhebbers. 
Vaak gebruikt door mensen die fantaseren over fistfuck, zowel 
vaginaal als anaal.

Met dit apparaat moet je weten waarmee je bezig bent. Langzaam 
opbouwen en veel oefenen zorgen ervoor dat ook u in de toekomst 
kunt zeggen: `Geen probleem, die kan ik wel hebben!` 

 Kleur : licht blauw
 Maat : totaal 11,5 cm
 doorsnede: 3 cm

 Kleur : blanke huid, zwart
 Maat : totaal 12 cm
 (onopgeblazen) doorsnede: 4 cm

Bestelnr. 1450 
XL

48,85

 Kleur : zwart
 Maat : totaal 22 cm
 doorsnede: 11 cm

Bestelnr. 1347
Met motor

15,95
Bestelnr. 1164

Opblaasbaar

23,95

Mini Plug Motor

Opgeblazen



36 ANAAL

Bestelnr. 1273
Maat: S - M - L

8,85

De anusballetjes zijn vervaardigd van degelijk tijgerplastic en 
een hygienisch kunststofkoordje voor optimaal gebruik. 

Alle balletjes worden stuk voor stuk in de anus ingebracht, zover 
dat de rest van het koordje en ringetje buiten de anus blijven. Op 
het hoogtepunt kunt u de balletjes verwijderen, waardoor de anus 
extra gestimuleerd wordt. Hierdoor bereikt u een hoogtepunt dat 
veel heviger is dan u  ooit heeft beleefd!

Anal Beads
Once You Pop, You Can’t Stop!

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Multifunctionele helder blauwe doorzichtige jelly anaal angler (1054). Aan de ene kant zitten lekkere anaal ballen die steeds groter 
worden. Aan de andere kant een lekker rond bolletje wat soepel naar binnen kan glijden? Ideaal als je voor het eerst anaal gaat: doe het 
rustig aan, gebruik veel glijcreme en het allerbelangrijkste: probeer je te ontspannen. Multifunctionele doorzichtig jelly paarse `Smoothy 
Prober` (1063). Als je van anaal houdt is dit een leuk speeltje voor jou en je partner. Aan twee kanten te gebruiken: Aan de ene kant is het 
een zeer `smooth` vormgegeven penisvorm. En aan de ander kant zitten zalige anaalballen! Ook de blauwe penisprobe (1117) is zeer 
geschikt voor anaalgebruik! 2 kanten: Gladde kant en een kant in penisvorm. De probe is aan de ene kant helemaal glad en aan de 
andere kant is het net alsof je een echte penis naar binnen geschoven krijgt.

100 % waterproof (je kunt hem zo diep inbrengen als je wilt). 
Altijd weer te verwijderen door aan de twee `koordjes` (van de 
pomp en batterijhouder) te trekken. 

Met veel glijcreme inbrengen. Wilt u echt `uitgebreid` gaan pom-
pen (richting 5 cm doorsnee of groter?). Dan extra glijcreme in de 
anus aanbrengen (dus `mond` van de tube/fles glijcreme op de 
anus zetten en naar binnen spuiten!) anders gaat de binnenkant 
van de anus `branderig` aanvoelen. Maat pompje: 9 x 5,5 cm- 
Goed motortje, maar die voel je alleen in `onopgeblazen` stand

 Kleur : zwart
 Maat : totaal 15 cm
 (onopgeblazen) doorsnede: 3 cm

 Kleur : paars transparant
 Maat : totaal 20 cm
 doorsnede: zie foto

Kleur : diverse kleuren
 Maat : 42 cm lang
 doorsnede: 2,5 cmL

 Kleur : diverse kleuren
 Maat : 40 cm lang
 doorsnede: 2 cmM

 Kleur : diverse kleuren
 Maat : 23 cm lang
 doorsnede: 1,5 cmS

opgeblazen:
18 x 8,5 cm

 Kleur : blauw jelly
 Maat : totaal 18 cm
 doorsnede: zie foto

 Kleur : blauw transparant
 Maat : totaal 24 cm
 doorsnede: zie foto

2 cm

2,5 cm

3,5 cm

2 cm

1,5 cm

2,5 cm

3,5 cm

1,5 cm

2 cm

1,5 cm

3 cm

3,5 cm

Bestelnr. 1054 
Plexiglas

8,95

Bestelnr. 1063
Paarse jelly

8,90
Bestelnr. 1117
Blauwe probe

8,85

Bestelnr. 1121
Opblaasbaar

28,95
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Mensen met anale sex ervaring weten hoe belangrijk schone 
ingewanden zijn. En de sonde’s zijn zo dun dat je ze niet voelt!  
 
Bevestig het uiteinde (de sonde) welke u wilt gebruiken aan de 
doorzichtige slang. Zet nu het kraantje `open` en het water stroomt 
naar binnen. U kunt de snelheid van het stromen van het water zelf 
bepalen door de zak hoog op te hangen (het water stroomt dan 
snel) of wat lager te houden (stroomt dan minder snel). Zorg dat u 
altijd in de buurt bent van een toilet (of ander sanitair) zodat u het 
gebruikte water goed kunt afvoeren. Als u klaar bent alle onderdel-
en even reinigen met een zachte zeep en heel goed laten drogen. 
Na het drogen kunt u het opbergen in de bijgeleverde opbergzak.

Nu eindelijk bij uw Blue & White: de vernieuwde versie van 
het opzet stuk om de intieme delen goed en grondig te 
kunnen reiningen in de comfort van uw eigen badkamer. 
 
Clisoir oftewel in gewoon Nederlands: intiem reiniger. Dit artikel 
is een zeer effectieve manier om de anus of vagina van binnenuit 
schoon te maken. Zeer hygienisch en geheel veilig! U draait de 
douchekop van de slang af zodat u alleen nog de aansluiting van 
de slang heeft (zie foto hierboven). De Clisoir kan vervolgens 
makkelijk op de slang worden geschroefd. Doe het niet meer dan 
twee keer per week, dit tast namelijk uw afweersysteem aan en 
geeft gemene bacterieen de kans te ontwikkelen.

 Kleur : zwart
 Maat : totaal 12,5 cm
 verlengstuk: 2 cm

12
,5

 x
 2

 c
m

Past op iedere douche!

Bestelnr. 1002
hard plastic

9,95

Een douche voor het schoonhouden van de sexuele zones. Ideaal voor anale of vaginale reinheid. Douche intiem zorgt voor de 
dagelijkse vaginale en anale frisheid!

Met lauw water te vullen en dan anaal/vaginaal inbrengen, knijpen en uitspoelen. Geleverd met twee hulpstukken, 1 voor vaginaal en 1 
voor anaal gebruik. Dit is nu eigenlijk weer zoiets waarover je met niemand durft te praten en waarvoor je beslist geen winkel zou durven 
binnenstappen om het te kopen. Douche Intime zorgt ervoor dat u vaginaal helemaal fris bent. Anaal kan Douche Intime gebruikt worden 
om de fecalien af te drijven. Douche Intime zorgt ervoor dat u zich helemaal fris blijft voelen. Er is niets vervelender dan zich bij een sexueel 
gebeuren te moeten schamen voor onvolkomenheden. Met Douche Intime zorgt u ervoor dat u fris bent voor u partner. Anaal of vaginaal, 
niets blijft ongereinigd! Douche Intime zorgt voor de sexuele reinheid daar, waar u zich vroeger voor schaamde. Blue & White Tip: het is 
aan te raden om de hulpstukken in te vetten met glijcreme alvorens u deze gebruikt, dat scheelt schrale gaatjes!

Douche Intiem

Bestelnr. 1059
Inhoud: 1/2 liter

19,85

Vaginaal
maat: 13,5 x 2,2 cm cm

Anaal
maat: 6 x 1 cm

1/2 liter

Voor het schoonhouden van de intieme delen
Anaal en vaginaal te gebruiken

 Kleur : oranje met zwarte onderdelen
 Maat : totale lengte: 28 x 9,5 cm 
 hulpstuk vaginaal: 13,5 x 2,2 cm
 hulpstuk anaal: 6 x 1 cm
 inhoud: 0,5 liter

Nog veel meer poppen in onze winkel
Bel of  mail ons gerust

Klysma 
zak

Clisoir
Voor de doucheslang

 Kleur : blauw met witte onderdelen
 Maat : totaal: 22,5 x 10,5 cm 
 slang: 145 x 1 cm
 hulpstuk: 7 x 1 cm en 14,5 x 1,5
 inhoud: 0,5 t/m 2 liter

Bestelnr. 1106
Inhoud: 2 liter

24,95



38 JAPANSE TARZANS (de échte)

Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Bestelnr. 1330
Blue Yasushi

119,95

Blue & White
Yasushi

24,5 x 3,5  cm
Roterende kop

12 cm

 Kleur :  Wit transparant
 Maat : lengte: 24,5 cm
 doorsnede: 3,5 cm

Deze vibrator is een broertje van de orginele tarzan die wij 25 
jaar geleden hebben geintroduceerd in Nederland. Komt met 
heftige draaiende motor, extra zware trillingen bij het lik-aapje, 
gratis batterijen en glijcreme. Een classic dus!

Deze tarzan is eigenlijk een alles-in-een-vibo. Ze ziet er mooi uit, 
bevat een zeer degelijk trilmechanisme, draait in verschillende 
snelheden en is beslist geruisloos. Gemaakt van luxe hypoaller-
gene siliconen. De pink magician is lekker zacht en ligt goed in de 
hand. Het aapje likt de meest frigide vrouw naar een denderend 
hoogtepunt, het eekhoorntje plaagt haar kontgaatje en de pop 
draait zich een weg naar binnen. Een ware tovenaar dus! Op=op

Tegenwoordig moet je alles onthouden: telefoonnummers, code 
voor je computer, code van pasjes, ziekenfondsnummers, burg-
erservicenummer, telefooncodes etc.

Je kunt het zo gek niet bedenken of je hebt er een pincode voor 
nodig. Op zich niet ingewikkeld, maar wij kunnen ons voorstellen 
dat het vervelend is om tijdens het sexen ook te moeten denken: 
hoe werkt dat apparaat ook alweer? Bij deze blue yasushi kunt 
u gewoon niet meer de fout in gaan want ze doet alles zelf!. 
Regelbaar met 2 hard/zacht knopjes en een aan-uit knop. De 
meest eenvoudige van de Japanse tarzans. Regelkast: 6 x 5 cm en  
4x penlight batterijen GRATIS. Ook bij deze tarzan geldt, op=op!

De roze 
Tovernaar

Bestelnr. 1470
Pink Magician

112,95

 Kleur : roze
 Maat : totaal 25 cm
 lik-aapje 11 cm

Made in 
Japan

Made in 
Japan

25 x 3    cm 11 cm
Lik-aapje
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Iedere vrouwelijke klant die hem in haar handen kreeg wilde deze vibrator hebben! Waarom? Omdat de PULSATRON echt datgene 
doet, wat de dames willen. Hij heeft maar liefst ZEVEN (!) computerchip gestuurde programma`s van keihard tot lekker zacht. 

Als uw vrouw met deze set niet klaarkomt moet ze naar de dokter! Dan ligt het niet aan U (of aan Blue & White), dan is er wat mis met 
haar! Vertrouwd u maar op onze deskundigheid, deze vibrator zet IEDERE vrouw in vuur en vlam. 4 penlight batterijen gaan in een handig 
uitneembaar batterijkastje. Wisselen van batterijen is dus een fluitje van een cent! De trilmotor (in kop) heeft 7 verschillende programma’s. 
Het draaien en trillen is apart te regelen, maar kan tegelijk. De snelheid van het draaien is afleesbaar op het kastje dmv lichtjes.

Best verkochte model in Engeland, de 
pink bunny met afzondelijk bestuurbare 
delen en  incl 4 testbatterijen.

Makkelijk te bedienen: bovenste twee knop-
pen voor het draaien van het lijfje, onderste 
twee voor het trillen van het konijntje.
Batterijen makkelijk te vervangen (Gebruik 
merk batterijen, en geen oplaadbare!). 
Bevat kleine (licht masserende) kraaltjes 
`lijf` en `likkonijntje` zijn afzonderlijk te be- 
dienen, maar kunnen natuurlijk ook samen 
worden gebruikt, dat is lekkerder!

Pink Bunny

Bestelnr. 1075
Pink Bunny

39,90

 Kleur : roze
 Maat : lengte 18 cm
 doorsnede:zie foto

Bestelnr. 1401
Zwart, Wit

48,80

Happy Duo luxxxe

Bestelnr. 1314
Eclipse Anaal

58,90
Bestelnr. 1154
Eclipse Beaver

54,95
Bestelnr. 1096
Mieke’s Delight

39,90

Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust

24 x 4 cm

10 cm

25,5 x 3,5 cm

11 cm

25 x 3,5 cm

10,5 cm

21,2 x 4 cm

13,2 cm

25 x 3,5 cm

10,5 cm
25 x 4 cm

4 cm

9 cm

Bestelnr. 1236
Eclipse Dolphin 

54,85

 Kleur :  wit en zwart
 Maat : lengte: 25,5 cm
 doorsnede: zie foto

Eclipse    Tarzans

Voor blije mensen met 
zin voor passie en ero-
tiek is er een nieuw tijd-
perk aangebroken. Om te 
spelen, ontdekken, voelen en 
te genieten krijg je voortaan 
een nieuwe partner.

 Functionaliteit zit gevat in een 
prachtig design en geven deze 
“pleasure products” een pure uit-
straling. Zachte duo-vibrator met 
onafhankelijk instelbare vibratie- 
snelheden van zowel de staaf als 
de clitorisstimulator De kop kan 
roteren in twee richtingen en zijn 
draaicirkel kan gewijzigd worden. 
Voor intens genot is de Happy Duo 
uw ideale partner in zwart en wit.
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Bestelnr. 1310
Luxe design

26,65

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
vibrators om uw ideaal nog sneller te bereiken

Bestelnr. 1315
Voor op reis

28,75

Bestelnr. 1313
Duits design

23,95

Bestelnr. 1319
Luxe materiaal

26,95
 Kleur : paars
 Maat : totaal 14,5 cm
 doorsnede: 3,3 cm

 Kleur : wit
 Maat : totaal 14 cm
 doorsnede: 3,3 cm

 Kleur : violet/wit
 Maat : totaal 16 cm
 Doorsnede vibrator: 3 cm

batterijen:
mini penlight

A
A

A

OVO
®

spatwater
proof

siliconen
materiaal

multi
speed

batterijen:
mini penlight

A
A

A

7 (zeven)
programma’s

batterijen:
penlight

A
A

OVO
®

spatwater
proof

siliconen
materiaal

OVO
®

spatwater
proof

5 (vijf)
programma’s

7 (zeven)
programma’s

batterijen:
penlight

A
A

OVO
®

spatwater
proof

siliconen
materiaal

extreem
krachtig

zeer
stil

 Kleur : wit/goud
 Maat : totaal 11,5 cm
 doorsnede: 2,5 cm

extreem
krachtig



Nog veel meer design in onze winkel
bel (020) 610 33 41  of  mail ons gerust: klantenservice@blue-white.nl
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Bestelnr. 1337
Bekroond ontwerp

29,80

Bestelnr. 1332
Duitse degelijkheid

32,50

Bestelnr. 1323
Top kwaliteit

28,60

Bestelnr. 1334
Soepele lijnen

32,90
 Kleur : wit/paars
 Maat : totaal 23 cm
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : roze
 Maat : totaal 18 cm
 doorsnede: 3 cm

 Kleur : wit/roze
 Maat : totaal 22 cm
 doorsnede: 4 cm

 Kleur : wit/roze
 Maat : totaal 21,5 cm
 doorsnede: 5 cm

zeer
stil

5 (vijf)
programma’s

OVO
®

spatwater
proof

extreem
krachtig

batterijen:
mini penlight

A
A

A

zeer
stil

5 (vijf)
programma’s

OVO
®

spatwater
proof

extreem
krachtig

batterijen:
mini penlight

A
A

A

5 (vijf)
programma’s

OVO
®

spatwater
proof

siliconen
materiaal

zeer
stil

batterijen:
mini penlight

A
A

A

5 (vijf)
programma’s

OVO
®

spatwater
proof

siliconen
materiaal

zeer
stil

batterijen:
mini penlight

A
A

A
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Bestelnr. 1343
Onze bestseller

29,75

Bestelnr. 1350
vrouwelijk chique

34,65

Bestelnr. 1346
mannelijk en stoer

29,50

Bestelnr. 1352
Duits design

29,80

OVO
®

5 (vijf)
programma’s

spatwater
proof

siliconen
materiaal

zeer
stil

batterijen:
mini penlight

A
A

A

5 (vijf)
programma’s

OVO
®

spatwater
proof

zeer
stil

batterijen:
mini penlight

A
A

A

5 (vijf)
programma’s

batterijen:
penlight

A
A

OVO
®

spatwater
proof

siliconen
materiaal

extreem
krachtig

zeer
stil

5 (vijf)
programma’s

batterijen:
penlight

A
A

OVO
®

spatwater
proof

siliconen
materiaal

extreem
krachtig

zeer
stil

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
Tarzan’s om uw hoogtepunt nog sneller te bereiken

 Kleur : wit/zilver/paars
 Maat : totaal 21 cm
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : wit/goud
 Maat : totaal 20 cm
 doorsnede: 3,2 cm

 Kleur : wit/roze
 Maat : totaal 22,5 cm
 doorsnede: 4,5 cm

 Kleur : zwart/zilver
 Maat : totaal 21 cm
 doorsnede: 5 cm
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Bestelnr. 1361
klein en fijn

28,80

Bestelnr. 1366
ergonomisch  

44,50

OVO
®

5 (vijf)
programma’s

spatwater
proof

siliconen
materiaal

zeer
stil

batterijen:
mini penlight

A
A

A

5 (vijf)
programma’s

batterijen:
penlight

A
A

OVO
®

spatwater
proof

siliconen
materiaal

extreem
krachtig

zeer
stil

OVO
®

5 (vijf)
programma’s

spatwater
proof

siliconen
materiaal

zeer
stil

batterijen:
mini penlight

A
A

A

OVO
®

5 (vijf)
programma’s

spatwater
proof

siliconen
materiaal

zeer
stil

batterijen:
mini penlight

A
A

A

Nog veel meer luxe speeltjes in onze winkel
bel (020) 610 33 41  of  mail ons gerust: klantenservice@blue-white.nl

Bestelnr. 1358
Top strak design

29,85

Bestelnr. 1363
Design Tarzan

46,95

 Kleur : wit/paars
 Maat : totaal 18 cm
 doorsnede: 3,5 cm

 Kleur : zwart/zilver
 Maat : totaal 20 cm
 doorsnede: 3,7 cm

 Kleur : bosbes paars
 Maat : totaal 21 cm
 doorsnede: 5 cm

 Kleur : paars
 Maat : totaal 20 cm
 doorsnede: 5 cm
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Bestelnr. 1371
Luxe Tarzan

44,75
Bestelnr. 1373
Design Tarzan

46,50

OVO
®

5 (vijf)
programma’s

spatwater
proof

siliconen
materiaal

zeer
stil

batterijen:
mini penlight

A
A

A

siliconen
materiaal

OVO
®

water
dicht

15 jaar
garantie

Blue & White: goede prijzen, perfecte service en meer 
dan 40+ jaar verstand van sex artikelen en lingerie! 

 Kleur : wit
 Maat : totaal 20 cm
 doorsnede: 5 cm

5 (vijf)
programma’s

OVO
®

spatwater
proof

zeer
stil

batterijen:
mini penlight

A
A

A

siliconen
materiaal

5 (vijf)
programma’s

OVO
®

spatwater
proof

zeer
stil

batterijen:
mini penlight

A
A

A

siliconen
materiaal

inclusief 2 extra 
(zwaardere) kogels

 Kleur : wit
 Maat : totaal 22,5 cm
 doorsnede: 4,5 cm

Bestelnr. 1375
Onze aanrader!

43,95
 Kleur : wit/zilver
 Maat : totaal 21,5 cm
 doorsnede: 4,5 cm

Bestelnr. 1382
Vagina balletjes

21,95
 Kleur : paars/zilver
 Maat : totaal 19,5 cm
 doorsnede: 3,5 cm
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Bestelnr. 1392
inlegkruis vibrator

23,95

Bestelnr. 1385
multi-speed 

19,50
Bestelnr. 1398
one speed bullet

15,95
 Kleur : wit/zilver
 Maat : totaal 6 cm
 doorsnede: 2 cm

 Kleur : paars/wit
 Maat : totaal 9 cm
 doorsnede:4 cm

 Kleur : roze
 Maat : totaal 6,5 cm
 doorsnede: 2 cm

5 (vijf)
programma’s

spatwater
proof

zeer
stil

batterijen:
mini penlight

A
A

A

5 (vijf)
programma’s

OVO
®

spatwater
proof

extreem
krachtig

zeer
stil

OVO
®

batterijen:
LR41 (horloge)

water
dicht

siliconen
materiaal

zeer
stil

OVO
®

5 (vijf)
programma’s

spatwater
proof

zeer
stil

batterijen:
LR41 (horloge)

Speciale wensen of  zoekt u een bepaald model? 
Bel (020) 610 33 41  of  mail ons gerust: klantenservice@blue-white.nl

batterijen:
mini penlight

A
A

A

OVO
®

Bestelnr. 1388
inlegkruis vibrator 

23,95
 Kleur : wit/roze
 Maat : totaal 9 cm
 doorsnede: 4 cm
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Als enige in Nederland biedt Blue & White u de originele LOVE 
RING aan. Niet een goedkope kopie zoals er zoveel op de 
markt zijn, maar de enige echte. 

De love ring is een oud apparaatje. Meer dan 10 jaar op de markt 
en meerdere malen verbeterd. En nu eindelijk goed genoeg om in 
de Blue &White collectie te worden opgenomen. het ringetje heeft 
twee eigenschappen. Het ondersteunt de erektie bij de man en 
de kraaltjes geven een heerlijke massage aan de vaginaspieren.

Love Rings

Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Lustvinger. Twee van zeer zacht rubber vervaardigde huisjes, 
die men over de vingers kan schuiven. Door met deze hulsjes 
de gevoelige plekjes van de man of vrouw aan te raken, komt 
men tot een graad van hoogste gevoeligheid.

De kunst van het liefdesspel ligt nog altijd in het voorspel, zo blijkt 
uit een oude omschrijving van dit artikel uit een van onze eerste 
katalogussen (1820): `Men neme een `lustvinger`, schuift hem om 
den vinger en douwt hem bij mevrouw in d`r hol. Van voor of van 
achter, het blijft grote lol!`. Alleen voor de nostalgie zou je ze toch 
kopen? Treuzel niet, voor de prijs hoeft u het niet te laten. 

2 Lustvingers

 Kleur : blanke huid
 Maat : doorsnede: 3,5 cm
 

 Kleur : zwart, blanke huid
 Maat : totaal 8 cm
 doorsnede: 2,5 cm

Bestelnr. 1115
de Originele!

4,95

Bestelnr. 1225
per 2 stuks

3,95

makkelijk vaginaal
in te brengen

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

DUO-BALLS. Een eeuwenoude Oosterse uitvinding, in China Mien-ling genoemd, in Japan Ri-Ne-Tama en bij ons (de 
firma Blue & White) gewoon Duo-Balls. Het zijn twee kunststof bolletjes, die een kogeltje bevatten, bevestigd aan een 
koordje. Ze zijn bedoeld voor de zelfbevrediging van de vrouw. De Duo-Balls kunnen gewoon in het lichaam gedragen 
worden, overdag of `s nachts en na gebruik met het hieraan bevestigde koordje weer makkelijk verwijderd worden. Door 
het lopen of bewegen van het lichaam geven de Duo-Balls een vibrerend effect. Als enige in Nederland verkopen wij 
uitsluitend de originele, medische, zelf geïmporteerde veilige Duo-Balls.

Deze massage-kogels zijn gemaakt om u een onbeschrijflijk weldadig gevoel te verschaffen. Uw levensvreugde te verhogen door de wellust 
die het gebruik met zich meebrengt! De massagewerking van deze kogels wordt door het hele lichaam ervaren. Door ritmische bewegingen 
der beide kogels ontstaat een tinteling die het gehele lichaam met elektrische stroom doortrekt. Vrouwen stellen het vaginale gebruik van 
de kogels voorop. Door bewegingsbeheersing kan de vibratie individueel geregeld worden. Elke man of vrouw zal ervaren met welk een 
temperament hij of zij zich aan het lustgevoel wil overgeven. Duo-Playballs zijn geen geneesmiddelen maar, al vele jaren door gynaecolo-
gen getest en aanbevolen. Ze zijn gemaakt van 100% veilige kunststof en makkelijk te reinigen met lauw water. Waren de kogels vroeger 
gevuld met kwikzilver, thans bevatten ze een (absoluut onschuldige) vibrerende massa. Gegarandeerd aan de moderne hygiëne aangepast. 
DUO-PLAYBALLS massage-vibratiekogels zijn een wettig gedeponeerd product, made in Europe. 

Bestelnr. 1171
de Originele!

8,50

touwtje blijft buiten
(zoals tampon)

Bestelnr. 1292
Gouden Ballen 

19,95

Duo Balls



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust
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Dit kleine roze kogeltje is een ware killer! Gemaakt in Japan 
waar ze wel van een tandje harder houden.. Het kleinste eitje in 
onze collectie met de grootste mond!
 
Hij is roze van kleur, trilt in 5 standen en heeft al menig orgasme 
op z`n geweten. Let wel goed op bij gebruik: het kabeltje wordt 
automatisch opgevouwen door het middenstukje maar moet wel 
ten allen tijden geheel uitgerold zijn bij gebruik, en u dient beide 
uiteinde tegelijk uit te trekken, anders is het snel gedaan met de 
pret. Inclusief wel 2 GRATIS batterijen!

Eyeshot Roze

GEITENOOG. Een geitenoog is 
wel het bekendste en het meest 
gebruikte stimuleringsmiddel dat er 
bestaat. In Azië en Arabië al velen eeuwen in 
gebruik en in Europa al meer dan 50 jaar het 
meest verkochte seksartikel.

Het geitenoog heeft nu ook de Europese markt ver-
overd. In Europa is het een van de meest verkochte 
seksartikelen. Een Geitenoog heeft bij iedere vrouw een 
succesvolle werking. Aan het genot hiervan ontkomt geen 
enkele vrouw. Het Geitenoog bestaat uit een lederen ring 
bezet met zachte haartjes, die een zeer aparte stimulerende werk-
ing geven. Het moet bij de man achter de eikel worden aange-
bracht. Het is aan te raden het Geitenoog voor het gebruik even 
(ongeveer 15 minuten) in lauw water te leggen. Op deze manier 
knelt het zich beter vast achter de eikel waardoor de penis in hard-
heid toeneemt. Verkrijgbaar in 3 verschillende maten. Met Neder-
landse gebruiksaanwijzing.

 Kleur : zacht roze
 Maat : totaal 1,5 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1200
Nieuw

8,85

Originele Arabische
Geitenoog

15 minuten laten
weken in lauw water Bestelnr. 1026A

de Originele!

4,50

100%
natuur
product

 Kleur : zie afbeelding
 Maat : 2,5 tot 3,5 cm doorsnede 
 

VINGER VIBRATORSET. Een zeer krachtig mini vibratortje 
met 3 verschillende, verwisselbare, siliconen hulsjes: de 
‘palmboom’, ‘dolfijn’ en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

Voor boven de 40

Altijd al eens uw geliefde op een afstandje willen laten genieten 
en komen? Dan is dit de  ideale oplossing voor uw  stille fantasie! 
 
Mooie glimmend roze, afstandbedieningkastje met handige 
sleutelklip om aan je broek te hangen. Met waarschuwingslampje. 
Let op: in het kastje moet de `23A 12V` batterij (apart verpakt) en in 
het eitje zelf de twee andere batterijtjes die er ook GRATIS bij zitten

Draadloos SeksenOns Geheimpje

 Kleur : roze 
 Maat : eitje 6 x 3,5 cm
 kastje: 7 x 3 cm

 Kleur : paars of zwart
 Maat : eitje: 4,7 x 3,2
 af.bed. 6,9 x 3,1

Bestelnr. 1368
7 standen!

45,50

Bestelnr. 1126
1 stand

36,65
Draai het eitje open en plaats de zes celbatterijen (met de 
platte kant boven) in het eitje. Plaats ook de batterij in de 
afstandbediening en zet hem aan.
 
Je ziet een knop met het nummer 7 erop: hiermee kan je het eitje 
op 7 verschillende manieren laten trillen. En hoe! De trillingen zijn 
tegen het harde aan en is dus erg geschikt om u tot ongekende 
hoogtes te brengen. Geheel draadloos en met een zijde zachte 
hypoallergene coating. Inclusief GRATIS batterijen.

Made in 
Japan
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Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

 Kleur : roze, transparant
 Maat : totaal 5,2 x 1,5 cm
 

Bestelnr. 1259*
de kietelaar

13,50

 Kleur : roze
 Maat : anus 9 x 1,7 cm
 clit: 5,3 x 3 cm

Pulsatron is een computergestuurd vibrerend eitje met controller voor 5 functies en een zachte,  
geribbelde Jelly cockring voor over het eitje. Voor zowel hem en haar een genot dus!

Iedere vrouwelijke klant die hem in haar handen kreeg wilde deze vibrator hebben!  Omdat de Pulsatron echt 
datgene doet, wat de dames willen. Hij heeft maar liefst VIJF (!) computerchip gestuurde programma`s. Als uw 
vrouw met deze set niet klaarkomt moet ze naar de dokter! Dan ligt het niet aan U (of aan Blue & White), dan is 
er wat mis met haar! Vertrouwd u maar op onze deskundigheid, deze vibrator zet iederen vrouw in vuur en vlam. 
Met 5 standen: 1) On/vibrating, 2) Surging, 3) Escalating, 4) Pulsating, 5) Superspeed en off.

Steeds meer mannen ondervinden dat de anus een genotsplekje is met vele mogelijkheden. Het misplaatste machoisme wordt 
steeds meer verdrongen en vervangen door een nieuw ongekend verlangen naar anusgenot! 
Het artikel werkt als volgt:
Schuif uw penis door de cockring en bindt het touw rond uw middel als een riem. Duw voorzichtid de Tickler (het ribbelige staafje) in je anus.
Als u penetreert voelt zij het bolletje met stimulatienopjes tegen de clitoris. Dubbel genot: harde pik plus clitorisstimulatie en voelt de Tickler 
haar kringspieren stimuleren. Iedere keer als u uw pik bij haar in- en uitschuift voelt zij de tickler in haar anus bewegen.
Samen ervaart u een nieuw soort sensatie: even wennen, maar wij garanderen u een ongekend orgasme!

Bestelnr. 1109
5 functies!

24,85
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Massieve handboeien, zwaar verchroomd, van degelijke 
kwaliteit en tegen een zeer redelijke prijs.
 
De boeien zijn voorzien van een kliksluiting en worden 
geleverd met twee sleutels. Hiermee kunt u uzelf aan uw 
vrouw ketenen, Ze is 1 met u, of ze nou wil of niet. Incl. 2 
sleuteltjes. Met veiligheidsopener: aan de zijkant van ieder 
paar handboeien dat wij verkopen zit een `hendeltje`. Mocht 
u nou ooit de sleutel van uw handboeien kwijt zijn dan kunt u 
door middel van dit handeltje de handboeien toch openen! Dat 
scheelt weer een awkward bezoekje aan de dokter! 

Zware kwaliteit, met extra beveiliging zodat ze uw handen niet  
kunnen afklemmen! Originele handboeien gemaakt in de USA.

Luxe uitvoering van massieve handboeien. Ze zijn zwaar verchroomd 
en van degelijke kwaliteit. De boeien zijn voorzien van een kliksluiting 
en worden geleverd met twee sleutels. De kwaliteit van deze boeien zijn 
bijna industreel te noemen zo zwaar en stevig zijn ze! 

Chrome Handboeien

 Kleur : zilver/grijs
 Maat : maximaal 7 cm
 

Bestelnr. 1019
made in China

8,95

Staat uw partner nog een beetje huiverig tegenover een 
onschuldig spelletje S/M, dan moet u beslist deze grap-
pige met bont afgewerkte handboeien aanschaffen. 
 
Ze tonen op het eerste gezicht schattig, maar onder het fleurige 
bont zitten heuse handboeien. Het lijkt onschuldig, maar uw part-
ner zit geboeid en kan geen kant meer op.Ze begint het eigenlijk 
wel geil te vinden en langzaam geeft ze toe en speelt een eerste 
spelletje mee.Behandel haar wel met respect, want vastbind-
sex dient met wederzijds goedkeuring te gebeuren en het zou  
jammer zijn als u de eerste keer zo fanatiek bent, dat u haar 
afschrikt en ze de volgende keer er niets meer van wil. 

 Kleur : zwart, roze, tijger, 
    zebra, rood, paars 
 Maat max breedte: 7 cm

Bestelnr. 1050
met sleutels

13,95

Bestelnr. 1407
made in USA

29,85

Tegenwoordig vinden steeds meer mensen de weg naar S/M 
en bondage. Of het nou de 50-tinten boeken zijn of gewoon 
een stoute fantasie; deze boeien zijn de S/M rage van het jaar.

Het is ieders eigen keuze om te bepalen hoever we daar in gaan. 
De basis van S/M is gebaseerd op een wederzijds vertrouwen. 
Elkaar`s grenzen kennen en accepteren. Als dat het geval is, kunt u 
o.a. gebruik maken van de allernieuwste rubberen handboeien `De 
Luxe`. De twee luxe handboeien van zwart rubber bevatten mooie 
metalen noppen en handige ringen. Deze ringen kunt u aan elkaar 
bevestigen met de speciaal daarvoor bijgeleverde Muskaton.

Rubberen Handboeien

 Kleur : zwart met metaal
 Maat :  5,5 - 8,5 cm
 24 x 7 cm 

Bestelnr. 1445
de Originele!

29,80

 Kleur : zilver/grijs
 Maat : maximaal 7 cm
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Twee kunstleder handboeien in de kleur zwart. Met kettinkje 
van circa 10 cm zodat uw partner alleen dat kan wat u wilt.

De handboeien kunnen d.m.v. een handige klittenband dichtge-
maakt worden, dus past altijd! De handboeien zijn versierd met 
metalen hartjes en diamantjes. Een ketting (11 cm), met aan iedere 
kant een muskaton, verbindt de twee handboeien. Per 2 stuks met 
soepel kunstleder en bling bling!

Sexy Roze Handboeien

Voor boven de 40 Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Een vinyl liefdes laken voor de wet-sex liefhebbers. Vervaardigd 
van stevig en glad vinyl, wat het een sexy en luxe wetlook geeft.  
 
Bent u het ook zo zat om na alle inspanningen een nat en klam 
bed te hebben? Of heeft u eindelijk uw G-spot gevonden en knalt 
u als een geiser? Dan is dit de ideale oplossing. De laatste jaren 
wordt dit laken ook wel het liefdesspellen deken genoemt. Het vinyl 
is zowel olie als waterproof dus de meeste glijmiddelen kunnen 
zonder moeite worden gebruikt, en dat voor een ouderwets mooie 
prijs. In de kleuren rood of zwart leverbaar. 

 Kleur :roze
 Maat : ketting 11 cm
 verstelbare maat

 Kleur : zwart
 Maat : ketting 11 cm
 verstelbare maat

Bestelnr. 116
de Originele!

21,85

Bestelnr. 116
de Originele!

21,85

Vinyl Laken

Bestelnr. 1049
1,48 x 2,27

18,95
 Kleur : zwart en rood
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Twee kunstleder handboeien in de kleur zwart. Met kettinkje 
van circa 10 cm zodat uw partner alleen dat kan wat u wilt.

De handboeien kunnen d.m.v. een handige klittenband dichtge-
maakt worden, dus past altijd! De handboeien zijn versierd met 
metalen hartjes en diamantjes. Een ketting (11 cm), met aan iedere 
kant een muskaton, verbindt de twee handboeien. Per 2 stuks.

Sexy Zwarte Handboeien
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Met deze leuke kleinigheidjes kunt u grootste daden verrichten, 
en dat allemaal met uw eigen penis. Leuk als verassing voor 
als het even tegen zit en bloemen niet meer helpen..

Vibrerende penisring voor vele keren genot. Geleverd in mooi 
‘opruim’ doosje, inclusief gratis batterijen. Deze cockring is draad-
loos, zeer rekbaar tot wel 10 cm breed en in meerdere kleuren 
verkrijgbaar. Het vibratortje is 3 x 1,1 cm. Hygienisch, en meerma-
lig bruikbaar dus. Voor de prijs hoeft u het dus ook niet te laten.

Vibrerende Ring

Eindelijk in ons assortiment, ook wel bekend als eendenbek. Het `doktertje`spelen kan nu echt beginnen! Gemaakt van medisch 
staal dus geheel vrij van allergenen en veilig voor bijna alle ingangen. Voor anaal is hij iets kleiner maar wel fijner!

Bekijk de vagina van binnen en aanschouw de opening waar u soms `ingaat`, en leer ervan!  Zoek dat gevoelige plekje waar ze gillend van 
klaarkomt, ookal wil ze het niet toegeven... Voor de gevorderden, ook leverbaar in: Anaal variant Art.nr: 1447(smalle uitvoering).

Anale Eendenbek

Een ovaal vormige cockring voor gevorderde dragers en dat zijn 
er veel tegenwoordig, want wie wil er niet langer en fijner sexen!?

`Donut` cockring van edelstaal met ovaalgevormde wand. Dikte 
van de ring 8mm. Deze ring geeft een lekker harde erektie en zorgt 
voor een forsere aanblik van de penis. Dag en nacht draagbaar, ook 
onder uw kleding. In verschillende binnenmaten: 40 - 50 en 55 mm.

Penis Donut

Eendenbek 

 Kleur : chroom
 Maat : binnenmaten: 
 40 - 50 - 55 mm

 Kleur : chroom
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

 Kleur : chroom
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1478
Vaginaal

37,50

Bestelnr. 1411
Transp, zwart of roze

19,95
Bestelnr. 1463
Onverwoestbaar

44,90

Bestelnr. 1447
Anaal

34,50
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Een klein vernuftig apparaatje dat in enkele seconden de 
penis harder maakt en hem een groter aanzien geeft. 

Door de Menfit aan te brengen achter het scrotum (balzak) krijgt u 
een extra harde erektie, die tevens langer stand houdt. U voorkomt 
het vroegtijdig slap worden van het lid. Werkt bij zowel oudere als 
jongere mannen.  Met `klaarkom`beveiliging: Het donkere stukje 
in de onderkant van de ring zorgt ervoor dat je tijdens het dragen 
van de Menfit gewoon tot orgasme kunt komen. Iets dat bij andere 
(strakke) cockringen niet is aan te raden.

Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1065
de Originele!

11,50

Bestelnr. 1159
de Originele!

8,95

 Kleur : zwart leder
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1252
Met noppen

14,50
Bestelnr. 1092
Leder uitvoering

13,95

Van dit simpele leren riempje zult u veel plezier ondervinden. Het verschaft genot aan zowel de man als aan de 
vrouw. Door de riem strak achter de balzak te bevestigen (wat in verschillende standen mogelijk is), krijgt men een  
langdurige en harde erektie. 

Voor de partners moet dit natuurlijk een grote voldoening zijn, nu voelen ze eindelijk eens uw harde penis in zich. De penisriem is zeer 
geschikt voor zowel oudere als jongere personen, bij wie de hardheid van de erektie te vlug afneemt. Door deze rubberen riem achter de 
penis aan te brengen krijgt men een penis die hard en stevig blijft. De riem is verstelbaar in drie standen, hoe strakker u hem zet, des te 
harder de erektie. Ideaal voor de man die zijn volle erektie niet waar kan maken!

Bestelnr. 1037
Rubber uitvoering

8,85

Een simpel rubber riempje, dat de cockring en de penisring 
samenvoegt. Gemaakt om de potentie te ondersteunen en het 
orgasme uit te stellen. 

Eindelijk twee artikelen samengebracht in 1 wonder apparaatje. 
De penisriem zorgt voor een betere erektie, het ballenriempje voor 
een aangename spanning op de ballen. Zo wordt het orgasme 
vertraagd, simpel en zeer doeltreffend. Nu niet meer meerdere 
riempjes en ringen om uw penis, maar alleen de eenvoudige bal-
spanner. Ook verkrijgbaar in zachtere lederen uitvoering. 

 Kleur : zwart leer, zilver
 Maat : doorsnede 5,7 cm
 

Bestelnr. 1048
rubber!

11,75

 Kleur : zwart rubber
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Menfit Sterkhouder
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Het Cockring tuigje zorgt ervoor dat uw penis in 
volle lengte toont en tegelijk in dikte toeneemt.  

Door de riempjes strak aan te trekken ontstaat een hardheid als 
nooit tevoren. Door middel van een handig drukkertje kunt u het 
tuigje nu aanpassen aan iedere maat ring! Groter of kleiner is ook 
mogelijk, maar moeten apart aangevraagd worden. Stuur ons 
even een mailtje en binnen een week is ook deze maat leverbaar!

Alleen voor ervaren mannen! Het 2-delige metalen geheel 
wordt voorzichtig aangebracht zodat het `losse` vel` van de 
balzak (vanaf de prostaat) wordt omklemt. U kunt de ball-
stretcher afsluiten door de metalen schroeven aan te draaien 
met de bijgeleverde `imbus` sleutel.

Tijdens het lichamelijke `opbouwen` van een mannelijk orgasme 
worden de testikels door vele spier-samentrekkingen langs de 
zaadleiders geleidelijk omhoog getrokken. Dit zorgt ervoor dat het 
sperma (tijdens de zaadlozing) met meer kracht naar buiten spuit 
en zo dus dieper het lichaam van uw partner binnendringt.

Ball stretcher

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

 Kleur : zwart rubber
 Maat : 4,5 - 5 - 5,5 cm
 

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1056
de Originele!

13,75
Bestelnr. 1179
Maten: M en L

65,00

De penisring wordt achter het scrotum of rond de penis gedragen en zorgt ervoor dat bij een erektie de volle lengte naar voren komt, 
dat deze harder is en langer in deze stand blijft. Leverbaar in twee uitvoeringen: puur verchroomd staal en zwart massief rubber.  
 
Perfect zittende cockringen van duurzaam rubber. Zorgt voor een forse en harde erectie en dus meer plezier voor uw partner tijdens 
penetratie. Laat haar voelen wat u in huis hebt! Wedden dat ze er de volgende keer zelf weer om vraagt? Tip: houd uw schaamhaar kort, 
anders loopt u het risico dat uw haren eruit worden getrokken wanneer u de cockring afdoet.

Bestelnr. 1153
3 stuks rubber

13,50
Bestelnr. 1139
3 stuks metaal

14,95
 Kleur : zilver chroom 
 
 Maat : 4,5 - 5 - 5,5 cm
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1017:Gemener dan 1123 (tepelschaar `Groen`). Met 1 afsluitstand (dus je kunt de druk niet regelen: hij zit vast of los). Per stuk geleverd. 
gemaakt van medicinaal kunststof (goed reinigbaar). De `punt` mond heeft tandjes (aan de binnenkant). Niet geschikt voor beginners.

1123: De Tepelschaar is een van plastic vervaardigde schaar die je op het hele lichaam kan aanbrengen. Door zijn vernuftige konstruktie 
is het mogelijk hem in drie standen te laten klemmen, zodat de pijngrens trapsgewijs kan worden verhoogd of verlaagd.

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

 Kleur : groen
 Maat : totaal 14 cm
 breedte: 6 cm

Voor boven de 40Voor boven de 40

Eindelijk zijn ze er weer: de enige echte Amerikaanse tepel-
klemmen! Zwaar verchroomd en voorzien van rubberen 
knijpers, die de tepels niet beschadigen. 

De tepelklemmen zijn zo geconstrueerd, dat ze gemakkelijk rond 
de tepel blijven zitten. Een zeer opwindend apparaatje, dat zowel 
bij de man als de vrouw aangebracht kan worden. 
Gelukkig weer terug van weggeweest! En dan die prijs....

 Kleur : zilver chroom
 Maat : totaal 9 cm
 

 Kleur : zilver chroom
 Maat : totaal 9 cm
 

Bestelnr. 1232
de Originele!

16,85

Bestelnr. 1123
Kleur: groen

5,85

Bestelnr. 1017
Kleur: blauw

4,95

 Kleur : blauw
 Maat : totaal 12 cm
 breedte: 5 cm

Eindelijk zijn ze er weer: de enige echte Amerikaanse tepel-
klemmen! Zwaar verchroomd en voorzien van rubberen 
knijpers, die de tepels niet beschadigen. 

De tepelklemmen zijn zo geconstrueerd, dat ze gemakkelijk rond 
de tepel blijven zitten. Een zeer opwindend apparaatje, dat zowel 
bij de man als de vrouw aangebracht kan worden. 
Gelukkig weer terug van weggeweest! En dan die prijs....

Bestelnr. 1232
de Originele!

16,85

Tepelketting ClassicTepelklem Classic
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Eindelijk leverbaar, de tepelklemmen met ketting. Makkelijk bevestigbaar, niet te zware ketting en beschermhoesjes over de klem-
metjes, zodat uw tepels niet beschadigd worden. Weer een Blue & White kwaliteitsartikel!

Rubberen beschermhoesjes (aan uiteinde) voor de tepels. Draaiklemmen zijn verstelbaar door aan de schroefjes te draaien: Insert 1: 
losjes en Insert 2: strak.U kunt dus zelf de `knijp` kracht op de tepels bepalen. Met het `schuifringetje` op de pincet kunt u zelf de druk op 
de tepels bepalen, om de uiteinden van het pincet zitten zwarte rubberen beschermhoesjes. Hiermee voorkomt u dat de tepels worden 
beschadigd. (echte S/M liefhebbers kunnen deze hoesjes evt. verwijderen) De ketting is van mooi afgewerkt staal en glimt als chroom.

 Kleur : zwart leder
 Maat handvat : 21 cm
 Lengte strengen: 40 cm
 Aantal strengen: 22

Bestelnr. 1013
Prikkeldraad!

39,50

Bestelnr. 1041
Metaal

29,50

Bestelnr. 1231
de Originele!

13,95
 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1263
de Originele!

12,95

Bestelnr. 1418
de Originele!

9,95

 Kleur : zilver
 Maat : totaal 32 cm
 verlengstuk: 7 cm

 Kleur : zwart
 Maat handvat : 21 cm
 Lengte strengen: 44 cm
 Aantal strengen: 20

Bestelnr. 1091
Rubber

29,95
 Kleur : rood/zwart
 Maat handvat : 11 cm
 Lengte strengen: 38 cm
 Aantal strengen: 20

Te gebruiken als correctie- of kietelzweep! Een moderne doorzichtige zweep met als extra een stukje prikdraad in het handvat  
(zie foto). De strengen zijn gemaakt van zacht leder en `kletsen` lekker! 

Een handige lus zorgt ervoor dat je hem overal kunt ophangen. Een chique en moderne zweep. Ca. 
20 strengen (gemaakt van synthetisch koord).`Venijnig` zweepje (maakt striemen bij hard gebruik).  
Handige lus zodat u hem om de pols kunt dragen. Zeer geschikt voor strenge meesteres met ervaren slaaf. Vanwege het materiaal van de 
strengen raden wij beginners aan om zachtjes te beginnen..Verkrijgbaar in rood of doorzichtig handvat. De 1091 is een rubberen uitvoering 
die geen striemen achterlaat. De strengen zijn van rubber, dus dit is de ideale zweep voor beginners.

 Kleur : zilver
 Maat : totaal 32 cm
 klemmetjes: 4 cm
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Een mondknevel is een type seksspeelgoed dat 
onder andere gebruikt wordt bij BDSM-spellen.  
 
Het voorwerp zorgt ervoor dat de drager niet kan spreken of zijn 
mond niet dicht kan doen (ringgag). Niet kunnen spreken kan voor 
mensen een verlossing zijn waardoor ze zich meer laten gaan 
tijdens seks, voor anderen kan een mondknevel onderdanige 
gevoelens versterken. Met leren hoofdband.

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Stelt u zich eens voor: een kunstpenis van een lekker 
formaat waarmee u kleine gaatjes wat groter kunt maken.  
 
Zachtjes of hardhandig, dat laten wij aan u over. En dan als `toetje 
even met de zweep erover. Als dat niet opwindend is, dan weten 
wij het ook niet meer... Exclusief bij Blue & White.

Een Handgemaakte (!) plastic en rubberen zweep. Met hand-
vat van ca. 13 ligt heerlijk in de hand. Men behoeft beslist 
geen sadist te zijn om een zweep in huis te hebben zoals deze.  
 
Perfect voor de beginnende en ervaren S/M-er. Meer geschikt 
voor stimulatie sessies dan voor harde S/M (pijn) sessies. Inclusief 
aparte handvaten voor rechts- of linkshandige onder ons. De 
zweep heeft 20 rubbere strengen (maakt geen striemen/littekens). 
Gemaakt van zware kwaliteit rubber. Ook krijgt u 6 maanden  
fabricage fouten garantie, dus u zult hier geen spijt krijgen!

Officieel genaamd: `sensibiliteitsmeter`. Veel gebruikt in S/M 
scene door meersters om slaven onder handen te nemen!  
 
Ga met dit prikradartje langs alle gevoelige plekjes van je partner. 
Rol het prikradartje steeds harder over de huid. De eerste rode 
striemen zijn zichtbaar... doe je partner pijn, laat hem genieten!

 Kleur : zwart leder
 Maat : penis 17 x 4 cm
             : strengen 60 cm

 Kleur : zwart leer
 Maat : totaal 53 cm
 strengen: 40 cm

 Kleur : zwart rubber
 Maat : bal 4,5 cm
 hoofdband:  1 maat

Bestelnr. 1142
leren band

29,50

Bestelnr. 1018
Prikradar

21,95

Bestelnr. 1410
2-in-1

65,00

Mondknevel

 Kleur : chrome zilver
 Maat : totaal 18 cm
 stekels: 0,5 cm
 wieltje: 1,8 cm 

Bestelnr. 1490
de Originele!

39,80

Rubber ZweepKunstpenis 
met zweep
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Stimuleert de doorbloeding waardoor de tepels gevoe-
liger worden! Geeft aangename prikkels voor de tepels.  
 
Gemaakt van echt glas, dus geen lelijk (doorzichtig) kunst-
stof met scherpe randen, zoals onze concurrenten verkopen.  
Wel vraagt dit om meer zorgvuldigheid. Wordt ook wel gebruikt 
door medici voor het kolven van melk. Met uitsparing om eventuele 
melk op te vangen! Zeer geschikt voor S/M. Per stuk verpakt.

Heeft u wel eens gefantaseert hoe het zou zijn als u of 
uw partner een echt lederen blinddoek zou dragen?  

Misschien kent u de scene uit de film `9 1/2 weeks` wel: hij doet 
zijn vriendin een blinddoek om en voert haar dan eten. Eerst 
een ijsblokje, dan een aardbei, daarna wat slagroom en dan....  
Een rode peper! Spannender moet u het zelf maken!

Blinddoek Leder

Deze halsbanden zijn bedoeld voor mensen die perfectie nastreven. Soepel echt leder, verchroomde slutingen, dubbel- 
gelaagd lederwerk, extra gelijmd en twee keer afgestikt. U denkt: `wat staat daar nou?` maar 
neemt u maar van ons aan dat mensen in de lederbranche meteen zien dat het hier gaat om een topprodukt!  
 
En dat is nou precies wat we bedoelen: waarom zou u met minder genoegen nemen als u bij Blue & White een betere kwaliteit kunt kopen. 
Een smalle band (bestaande uit drie rijen kettingen) voor om de hals, verstelbaar in zes standen en bevat een metalen ring om ergens aan 
vast te bevestigen. Doe de halsband om de nek van je partner. Je begint je al machtig te voelen. Je kan bijvoorbeeld een ketting aan de 
halsband bevestigen om op die manier je partner een rondleiding te geven..

 Kleur : zacht leder
 Maat : verstelbaar 

 Kleur : zwart leder
 Maat : 1 size fits all
 smalle band

Bestelnr. 1413
de Originele!

20,00

Bestelnr. 1406
echt leder!

22,95

Bestelnr. 1466
glas!

8,60

 Maat : totaal 44 cm
             : ketting 22 x 2  cm
             : gesp. 4,4 x 2,6 cm 
        gesp.leder: 17,7 x 2 cm

Bestelnr. 1413A
44 x 2,6 cm

32,50

Halsband Metaal

Halsband Leder

Tepelpompje

 Maat : zuigbal: 6 x 6 cm
 houder: 7 x 4,5 cm
 doorsnee mond:  5,5 cm
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Het trekken, zuigen en weer af laten glijden kunt u allemaal 
zelf regelen met slechts uw hand. Lekker makkelijk toch?

Hoe werkt ‘t? Smeer wat glijmiddel op de eikel (voor een lekker 
glibberig effect). Plaats daarna het hulsje van de peniszuiger 
erover. Knijp vervolgens in het pompje. De zuigbal zorgt er nu voor 
dat de eikel goed in de houder gezogen wordt. Nu lijkt het net of je 
door een warme vochtige mond gepijpt wordt! er zit nu nog maar 
1 ding op..Spuiten maar! 

Peniszuiger

Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

De Robotic is een masturbator met zachte Jelly lippen en mond. De mond heeft een uniek mechanisme die ervoor zorgt dat de 
stimulerende parels op en neer gaan langs de huls waar de penis in zit. Een heerlijk  gevoel, regelbaar in snelheid van lang-
zaam naar snel en van snel naar langzaam. Wat wilt u nou nog meer?! 
 
Je kan je eigen ritme bepalen, want dat weet je toch altijd zelf het beste! De mond en sleeve zijn gemaakt van Ultra Soft Magicflesh, 
waardoor zij aanvoelt als een echte warme mond met zachte lippen. Er is een handige deksel bijgeleverd waardoor je haar discreet kan 
opbergen en handig mee op reis kunt nemen. Met de krachtige multispeed controller verander je de snelheid van de op en neer gaande 
beweging. Werkt op vier batterijen en is incl. Nederlandse gebruiksaanwijzing.

Deze masturbator in de vorm van een een vrouw met aan de 
onderkant een realistische gevormde vagina is gemaakt van 
heel zacht rekbaar materiaal. 

Je zet de vagina op de stijve penis en houdt haar lijfje vast om `op 
en neer` te bewegen. Je hoeft je nooit meer te vervelen in de trein 
of op je hotelkamer. Lekker goedkoop, super handig om mee te 
nemen en ze verveelt nooit!

Masturbator

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16,5 x 6 cm
 

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1349
Pijpmond

49,00

Bestelnr. 1219
de Originele!

8,95

Bestelnr. 1342
Aanbieding!

11,95
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Ultra Skin vagina, voelt (ongelofelijk) levensecht aan! 
Ze is mooi geschoren, met kleine roze lipjes. Ze heeft 
2 ingangen, dus zowel vaginaal als anaal te gebruiken. 
 
Door de hoge kwaliteit siliconen is ze geur en smaakloos. Incl. 
kleurenfoto met handtekening van wereldberoemd pornomodel 
Gina Lynn. Hypermodern tril eitje (met 5 programma`s) zorgt voor 
variabele trillingen. Natuurlijk met GRATIS batterijen geleverd.

Casey Parker

Lovexclone Pussy is van heerlijk zacht materiaal en 
staat hierdoor garant voor een stimulerende verwen-
beurt voor uw penis. Om eindeloos van te genieten.  
 
Door het tril eitje dat erbij zit aan te zetten is het mogelijk om ver-
schillende tril snelheden in te stellen, waardoor die kutje net echt 
aanvoelt! Er gaan 3x AA ( = normale penlight) batterijen in, dus 
geen gedoe met dure batterijen en of accu’s. Er zit ook nog eens 
gratis talkpoeder bij om mee in te smeren na het schoonmaken. 

Stoute Sultry

Ayana Angel

Je kent het wel: de ongelovelijke lust naar een vluggertje met 
een lekker sappig en zacht poesje. Met deze Moocher heb je 
er in ieder geval altijd 1 in huis!

Een `geen-gezeur, altijd-klaar` vaginaatje. Voor als je vrouw er effe 
niet is en je zin wel... Gemaakt van het nieuwste phthalate vrije 
silicone met een levensechte heerlijk zachte feel. Van binnen is het  
vaginaatje geribbeld voor extra stimulansen.

Moocher Pussy

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 15 x 18 cm
 5 standen tril

Bestelnr.1256
super rekbaar!

23,95

Bestelnr. 1404
trilt, draait en zuigt!

59,50

Bestelnr. 1201
aanrader!

79,00

Bestelnr. 1209
futuristisch

98,50

 Kleur : blanke huid
 Maat : tril ei: 5,5 x 2,5 cm
 vagina: 18 x 10
 diepte: 16 cm

De exotische Ayana Angel is een bekende naam in de porno 
industrie om haar heerlijke kutje en kontgaatje, samen met 
haar grote borsten. 

Het U kunt haar nu bij Blue & White bestellen en zelf ook thuis haar 
kutje en kontje eens proberen! Met hypermodern tril eitje voor extra 
stimulans voor uw penis. Met 5 verschillende standen die simpel te 
wisselen zijn via het kastje. Het is ook nog eens van het nieuwste 
silicone gemaakt dat geheel hypo allergeen is. Met GRATIS bater-
rerijen en kleurenfoto van Ayana Angel.
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Of je nu een penis hebt van 12 of 15 of 25 cm, de Multispeed Vagina 
sluit zich helemaal om je penis heen en zuigt je helemaal leeg!  
 
De Multispeed Vagina is een houder van zacht natuurrubber, 
waar beslist elke penis in past, geen dikte of lengte is te groot of 
te klein. Of je nu hetero, homo of bi bent, iedereen geniet van de 
Multi-speed Vagina. Ze knelt beter en zuigt beter, ze trilt beter en 
trekt beter. Met de Multispeed Vagina kom je gewoon beter klaar. 
Je voelt je uitgeput maar voldaan. Ze is voorzien van echte vagina-
haren, echt lijkende schaamlippen en heeft een trilmechanisme dat 
variabel te regelen is. Met gratis batterijen en glijcreme.

Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Het was weer een drukke dag op je werk en je wilt je even lekker 
ontspannen. Een drankje, een spannende Blue & White video?  
 
Je raakt een beetje opgewonden? Voor deze momenten is onze 
SKIN TIGHT ontworpen. Ze staat altijd voor je klaar en wil heel 
graag even met je `spelen’!

Onze ‘Kale Nel’

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1215
Met motor

29,50

Bestelnr. 1462
de Originele!

198,95Nikki Tyler 

VERNIEUWD
REGELKASJE  Kleur : blanke huid

 Maat : 21,5 x 4,5 cm
 Diepte  :

Bestelnr. 1434
Met motor

32,50

Kobe Tai is een lekker geil Thais meisje. Ze laat niet aan de verbeelding over en dat wil ze ook niet.
Ze is een loops teefje dat dag en nacht voor u klaarligt: lekker zacht en altijd zeer gewillig.
Van hoofdpijn heeft ze nog nooit gehoord en met een handig regelkastje kunt u haar trillend opvoeren totdat u haar flink onderspuit.
Kobe Tai is dan wel een beetje een ondeugend meisje, ze stelt zeer hoge eisen aan haar lichamelijke hygiene. Dus nadat u van haar heeft 
genoten waardeert ze het als u haar goed reinigt(zie bijsluiter) en lekker verwent met wat talkpoeder (in bijgeleverd pompje) zodat ze u 
altijd in zeer schone staat en nooit kleverig keer op keer kan ont- vangen.
Want dat is het levensdoel van Kobe Tai: het bevredigen en plezieren van haar man. Heerlijk wijffie!



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust
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Onze ‘Kale Nel’

Voormalig lerares in Colorado had genoeg van puberjongetjes die onder haar rokje keken en ging de porno in om echte mannen 
te leren kennen. En nu is ook haar vagina en anus verkrijgbaar dankzij Doc Johnson en Blue & White!  
 
Haar nagebootste lichaamsdelen zijn van zacht rubber, ze heeft sappige roze schaamlipjes en een nauwe anus om u van dienst te zijn. 
Houd haar goed schoon (zie bijsluiter) anders wordt deze juf kwaad en krijg je straf! En dan hebben we het niet over strafregels...

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1227
de Originele!

249,95

Jenna Jameson, dé pornoster van dit moment is een lekker blond mokkel en staat bekend om haar rondingen en schaamlippen:  
 
Betreed nu de beroemde ingangen van de prinses van de porno! Jenna dient u dus voorzichtig en met zorg te behandelen: haar zachte 
schaamlippen en kontje vibreren voor u in verschillende standen.Dit alles is te regelen via een handig bijgeleverd kastje. Jenna kan u dus 
zowel vaginaal- als anaal (trillend) ontvangen.Nadat u vele uurtjes met haar hebt doorgebracht, moet u haar wel als een dame blijven 
behandelen: wassen met een milde zeep (en water) en drogen met een zacht doekje (geen papieren doekjes). Zorg ervoor dat het bin-
nenste schoon en droog is. Soms kunnen de intieme in- en uitgang van Jenna kleverig worden. Om dit te voorkomen kunt u de talkpoeder 
gebruiken (door zachtjes in het GRATIS bijgeleverd pompje te knijpen, komt er talkpoeder vrij). Wrijf de talkpoeder er met een zacht bor-
steltje of doekje in en u zult veel langer plezier houden van deze prachtpop.

Bestelnr. 1170
de Originele!

199,65
 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm
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Bent u op zoek naar kwaliteit?  
Artikelen uit Duitsland van Fa Frohle: 

Pompje

Na ong. 6 maanden raakt de zuigkracht van de pomp die u 
GRATIS heeft bijgeleverd gekregen (bij uw Trimm kondoom) een 
beetje op... Dat is heel normaal. Bij andere firma`s moet u dan 
meteen een heel nieuw apparaat kopen. Maar niet bij ons: wij 
leveren alle onderdelen van het Trimm kondoom tegen kostprijs. 
Alle onderdelen zijn ook nog jaren na aanschaf te leveren. Zodat 
u als klant daadwerkelijk jaren plezier van de penisvergroter hebt.

De fabrikant van de beste penisvergroter ter wereld heeft nu ook 
de beste pomp ontwikkeld. Hij werkt zeer eenvoudig, is makkelijk 
aan te sluiten op uw eigen penisvergroter en verdubbeld de zuig-
kracht tot bijna 800 Mbar. Dat is vaak het dubbele van wat hun 
concurrenten kunnen! Geleverd met: slang 8 cm lang, een slang 
van 25 cm lang en een gratis afsluitventiel.

De Beste Pomp

 Kleur : zwart
 Maat : bal 12 x 6 cm
 slang: 20 cm

 Kleur : wit doorzichtig
 Maat : totaal 19 x 11 cm
 slang: 8 of 25 cm

Bestelnr.1133
Hoge kwaliteit 

29,70

Bestelnr. 1103
Schaarpomp!

79,00

Het verheugt ons u te kunnen meedelen, dat wij als enig 
Nederlands postorderbedrijf het echte Duitse Trimm kondoom 
kunnen aanbieden. Een penisvergroter van verhard kunststof 
met extra sterke pomp, dus meer zuigkracht. Nu heeft u de 
mogelijkheid om in de kortst mogelijke tijd uw penis te ver-
groten. Met zeer handige Nederlandse gebruiksaanwijzing!

Al 20 jaar verkopen wij deze super voorgevormde vacuüm penis-
vergroter. Nu heeft ook u de mogelijkheid om in de kortst mogelijke 
tijd uw penis centimeters te laten groeien. Als u meent dat uw penis 
te klein is, doe daar dan wat aan en begint direct met de Trimm 
methode. Deze penisvergroter doet de penis in lengte en dikte 
toenemen. De speciale vorm zorgt ervoor dat de eikel een forse 
aanblik krijgt. Beslis nu zelf of u met een grotere penis gaat rond-
lopen. Blue & White geeft de garantie dat het werkt. In Duitsland 
alleen lopen al meer dan 30.000 tevreden klanten. Compleet met 
crème, ring en Nederlandse gebruiksaanwijzing.

Bestelnr. 1148
Tot 20 cm

68,85
 Kleur : transparant
 Maat : Maat: 19 x 5 cm

Trimm-B

Zuigt tot  
400 MBar 
onderdruk

Zuigt tot  
400 MBar 
onderdruk

Onze
All-time

Bestseller
Zuigt tot

800  
MBar
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Afsluitring
Voor Trimm-B & Power-B

TRIMM CONDOOM POWER-B Is het normale Trimm 
Condoom te klein geworden? Dan is hier het vervolg op 
uw penisvergrotingskuur! Ietsje langer en dikker is dit de 
perfecte opvolger. Trimm condoom de Luxe is bedoeld 
voor mannen die al aan penisvergroting hebben gedaan 
en uit hun andere apparaat zijn `gegroeid`. U kunt natuur- 
lijk ook meteen met deze uitvoering beginnen...

Dit Trimm condoom heeft dezelfde eigenschappen als de Trimm-B 
(art. 1148) zie pagina hiernaast. Alleen zijn verzwaarde uitvoer-
ing, zijn koperen pompverbinding en natuurlijk de grootte, maken 
dit Trimm condoom tot een van de beste penisvergroters die 
momenteel verkrijgbaar is. Trimm condoom POWER-B is geheel 
met de hand afgewerkt. Binnenin is hij bespoten met een lakeen-
heid die gelijktijdig mee is gegoten zodat er geen scherpe randen 
meer kunnen voorkomen. Iets wat wel het geval is bij de slechte 
kopieën van deze wonderpenisvergroter, en waar al heel wat 
kleine Chineesjes zichzelf mee beschadigd hebben. Daar hoeft 
u zich geen zorgen over te maken. Dit originele Trimm condoom 
wordt vervaardigd bij het medische bedrijf Frohle uit Duitsland. 
Hier is aandacht besteed aan het product. Het Trimm condoom 
POWER-B geeft u de mogelijkheid  de penis tot circa 5,5 cm breed 
bij 23 cm in de lengte de vergroten. Mits u zich goed aan de gebrui-
ksaanwijzing houdt (die wij erbij leveren) Het Trimm condoom 
POWER-B wordt geleverd met pompje en natuurlijk de speciale 
glijcreme. Laat geen twijfels ontstaan, als u zekerheid en snel 
resultaat wilt is het Trimm condoom de luxe het enige wat helpt.

 Kleur : transparant
 Maat : 22,5 x 5,5 cm
 

POWER-B
Bestelnr. 1275

Tot 23 cm!

79,65

Deze medische ringen zijn vorig jaar uitgebreid op TV gewe-
est bij RTL4. Samen met een erektiepomp staan ze garant 
voor een harde erektie. Als u de ring niet langer dan 30 min. 
omhoudt, is het beslist onschadelijk!

Bestelnr. 1147
Werkt echt

9,95

Bekend Van Tv

 Kleur : blanke huid
 Maat : maat 1: 1,5 cm
 maat 2: 2 cm
 maat 3 2,5 cm 

Siliconen afsluitring. Past op penisvergroters Art.nr: 1148 en 
1275. Gebruik altijd glijcreme op waterbasis en geen olie!! 
Daar kan deze absoluut ring niet tegen. Hij wordt dan hard 
en onelastisch en gaat geheid `verpulveren` (afbrokkelen). 

Zuigt tot  
400 MBar 
onderdruk

 Kleur : transparant
 Maat : doorsnede 5 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr.1135
Siliconenring

8,85

Iets dat echt en blijvend werkt?
het beste op de Nederlandse markt!



64 OPBLAASPOPPEN

Transsexueel 

Voor boven de 40 Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Onze Betty is geen gratenkutje, maar een volslanke dame 
die tegen een stootje kan. Voor liefhebbers van veel vrouw.  
 
Ben je uitgekeken op slanke dames en wil je eens plezier met een 
echte vrouw? Een mollig figuur, grote borsten en een paar ruime 
in- en uitgangen waar veel plezier mee te beleven valt! Ook lever-
baar: een handige opblaaspomp (Art.nr: 1421).

Voor Op Vakantie

Foxy Roxy, een opblaasbare Love Doll met verschillende 
liefdestunnels: de mond, kont en vagina. Het vibrerend eitje 
met verschillende snelheden zorgt voor extra sexstimulans.  
 
Roxy heeft mooie roze tepels en blond haar met staartjes. Ook zijn 
haar lippen en benen goed gevormd. Het eitje is alleen werkzaam 
in de kont of vagina. Als u vaginaal gaat, dient u het vibrerende 
eitje in de anusopening te plaatsen en andersom! Heeft u onze 
handige opblaaspomp(Art.nr: 1421) al?

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 125 cm
 eitje: 6 x 2,7 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1193
de Originele!

31,80

Bestelnr. 1356
Met vibrator!

55,00

Dit is eindelijk je kans om het met een transsexueel te pro- 
beren. Je had altijd al de fantasie! Gia Darling is aan je wens-
en overgeleverd:  
 
je kan Gia in haar anus nemen, een `Deep Throatje` doen of ga 
op haar grote penis zitten. Ze heeft grote borsten en wel 2 lief-
destunnels. Ook is haar gezicht mooi geverfd met 4 kleurtjes, en 
ook haar lange golvende blonde haren zijn prachtig. De penis is 
afneembaar en wel 18,5 cm lang! 

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 160 cm
 penis: 18,5x4 cm

Bestelnr. 1300 
Met penis!

48,50

Foxy RoxyTieten Tina

Bestelnr. 1188
Extra grote tieten

29,95

Rond brostige Jo doll, opgebla-
zen wel 1,60 meter! Met haar 85 
D heeft ze heerlijk grote borsten 
waar ze graag gebruik van maakt.  
 
Zowel haar vagina als haar anus zijn 
12,5 cm diep. Ze is gemaakt van 1 
stuk  hoge kwaliteit vinyl en heeft 
mooie opgeplakte roze tepels. Zowel 
haar mond, vagina als haar kont 
zijn neembaar en haar vagina en 
kont hebben zelfs een maagdenvlies! 
Haar gezicht is met de hand geschil-
derd en dus levensecht. Met gratis 
reparatiesetje. 



Nog veel meer poppen in onze winkel
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Deze dame is het ‘jonkie’ onder onze plastic dames. Ze is 
1.60 cm lang, heeft grote borsten voor zo’n jong meisje 
en is nog een lekkere maagd! 

Ze heeft al maandenlang erotische dromen over stoere mannen 
die haar aan alle kanten ‘pakken’. Bent u de eerste die haar wens 
in vervulling laat gaan? Tevens ook leverbaar: opblaaspomp (Art.
nr: 1467). Overige formaten: Lengte: 1.60 cm, Borsten: cup 80 C, 
Vaginadiepte: 12,5 cm en Anusdiepte: 10,5 cm. 

Lay black & enjoy

Mini Holly

Gemaakt van stevig plastic. Met een realistisch gezicht en wel 
drie openingen: mond, anus en vagina! Omdat we snappen 
dat u het niet altijd rustig aan kunt doen krijgt u ook nog eens 
een gratis plaksetje erbij!

Let op! De vagina en anus zijn (als u haar ontvangt) nog dicht 
(lees: hygienisch gesealed) dmv een stukje plastic dat met de 
vingers te verwijderen is. Dit is de fabrieksgarantie. Bij eventuele 
klachten worden alleen poppen met GESLOTEN vagina en anus 
door de fabrikant terug genomen. Houd daar dus rekening mee! 

Een mooie gekleurde sexpop, gekleed in sexy blauwe linge-
rie, netkousen en grote roze tepels. Haar specialiteit: haar 
zeer diepe en goed verzorgde anusje!  
 
Ook heeft ze nog eens cup dubbel D; de droom van iedere man 
dus! En ze is er gek op...gebruik wel wat glijmiddel! Wees een 
beetje zachtjes met haar, dan gaat ze wat langer mee... Ook 
leverbaar: opblaaspomp (Art.nr: 1421). 

Gekleurde Dame

 Kleur : blanke huid
 Maat : lengte 70 cm
 breedte 15 cm

 Kleur : donkere huid
 Maat : totaal 157 cm
 diepte: 12,5  cm

 Kleur : bruin
 Maat : totaal 150 cm
 breedte: ca. 40 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 160 cm
 vagina: 12,5 cm

Bestelnr. 1498
donkere gaten!

38,95

Bestelnr. 1467
mond kont kutje

28,80

Bestelnr. 1412
exotische Alecia

24,95

De kleinste opblaaspop ter wereld, vervaardigd van plastic 
vooral bedoeld voor feestjes en partijen... 

Een opening bij zowel de vagina als bij de anus en met gespreide 
benen en armen. Let wel op, de vagina en anus zijn (als u haar 
ontvangt) nog `dicht` (lees: hygienisch gesealed) dmv een stukje 
plastic dat met de vingers te verwijderen is. Dit is de fabrieksgaran-
tie. Bij eventuele klachten worden alleen poppen met GESLOTEN 
vagina en anus door de fabrikant terug genomen. 

Bestelnr.1467c
mini pop

7,50

Eigenwijze Envi
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Voor boven de 40 Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Geniet van haar mooi gevormde gezicht, echte blonde haren, 
zalige lippen en blauwe ogen die u zeker in vervoering zal bren-
gen.Vaginaal of anaal, ze doet graag met u mee in alle standjes.  
 
Om uw orgasme niet te lang uit te stellen, biedt Veronica ook een 
traploos regelbare massage- en vibratie functie, hiermee wordt uw 
orgasme nog intensiever. De trillingen zijn zo intens dat het lijkt 
alsof ze zelf klaarkomt! Veronica heeft zeer realistisch werkende 
liefdes openingen: de vagina zelfs met lustnopjes en ze heeft 
mooi gevormde stevige borsten. Kortom: Mooie ogen, zalige lip-
pen, zacht blond haar, stevige levensechte cup C borsten, strakke 
vagina en meerdere vibrerende snelheden. En dan hebben we het 
nog niet eens over haar hete neukbare kontgat gehad...

Veronica

Bestelnr. 1357
Veronica

179,50

JADE is een meisje met een open mond, kont en 
vagina, die graag sexueel bevredigd wil worden.  
 
Met Jade kunt u proberen wat u wilt. Ze is altijd gewillig en vindt 
elk spelletje even leuk. Haar grote borsten steken bij het opblazen 
recht vooruit en haar mond staat altijd voor u open. Met haar 
felblauwe ogen, realistische lippen en mond met vibrerende tong 
verleidt ze u! Ze staat als een trotste dame met haar voorgevulde 
handen, rekbare schaamlippen en vibratie in anus en vagina kan 
ze de hele wereld (en U!) aan. Geleverd met opbergzakje en 
reperatiesetje om haar te kunnen onderhouden.

Bestelnr. 1151
Luxe doll Jade

129,90

Jade

Op=Op
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Bestelnr. 1484
De knieler

149,50
Bestelnr. 1203

Staand

149,95

Deze Madlin Moon luxe opblaaspop wordt geleverd met 
voetpomp en een vibrerende bullet voor extra genot. 

Is ze geen plaatje? Mooi lang blond haar, echte wimpers en make-
up, en die prachtige gelakte nagels! Ze is net echt. Haar borsten en 
vagina zijn heerlijk zacht en haar tepels knoert hard! Vervaardigd 
van phthalate vrij PVC en door het verwijderbare liefdes gat is ze 
goed te onderhouden en schoon te maken.  

 Kleur : blanke huid
 Maat : hoogte 145 cm

Ook deze heerlijke kopie van Lexi Tyler mocht niet ont-
breken in de verzameling van Blue & White! En dankzij 
ons is hij nu ook nog eens heel betaalbaar voor u..

Wat als eerste opvalt zijn de ongelovelijke details die deze 3D 
opblaaspop met haar meebrengt. Zo heeft ze echt haar, make-
up en gelakte nagels. Maar ook haar vrouwlijke vormen voelen  
levensecht. Met zachte borsten en harde tepels.  vagina en anus 
die  makkelijk te wassen zijn. Vervaardigd van PVC en geheel 
Phthalatevrij.  Incl. batterijen om de meegeleverde bulit te kunnen 
gebruiken. Tevens ook met pomp om haar op te kunnen blazen!

Deze prachtige brunette is een nieuwkomer bij Blue 
& white. De kwaliteit van deze poppen is subliem en 
gemaakt door de Amerikaanse gigant Pipedream. 

Deze knielende schoonheid is niemand minder dan Eileen Sue, 
een gewillige en bekende porno actrice uit Amerika. Ze is ver-
vaardigd van Phthalatevrij materiaal en heeft heerlijk een heerlijke 
zachte vagina en kont. Ook haar haar en gezichtje zijn erg fijn, met 
zowel echt haar als make-up  voor een bijna-echt ervaring. Deze 
luxe opblaaspop wordt geleverd met een bullit om in de pop te 
doen zodat zij ook nog eens trilt tijdens de daad! 

 Kleur : blanke huid
 Maat : hoogte 104 cm

 Kleur : blanke huid
 Maat : hoogte 143 cm

Bestelnr. 1383
Staand

149,00

Bestelnr. 1443
Zit-lig stand

149,75
 Kleur : blanke huid
 Maat : hoogte 95 cm

Madlin Moon

Eileen Sue Lexi  Tyler

met 
gratis

voetpomp

met 
gratis

voetpomp

met 
gratis

voetpomp

met 
gratis

voetpomp

Suzie Carina

Een zeer prachtige 3D pop gebasseerd op niemand 
minder dan Suzie Carina. Met haar rode haar en blauwe 
ogen is zij een echte must-have! 

Deze luxe pop heeft een realistische en anato-
misch juiste vagina en anus ingang en is inclusief  
een kleine bullit om in haar te plaatsen en u een onvergetelijke 
ervaring te brengen. Vervaardigd uit het nieuwste PVC en phthal-
ate vrij materiaal. En haar  schoon maken is ook nog eens goed 
en makkelijk te doen. Alles (vagina, anus) is uitneembaar en goed 
te wassen. Deze pop is zo realistisch dat zelfs haar hand en teen 
nagels zijn gelakt! Met GRATIS batterijen.
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Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
glijmiddelen, voor ieder gaatje wat wils...

Anale sex kan heel lekker zijn. Maar iedere keer stoppen omdat de anus een beetje te droog wordt, daar moet u toch niet aan denken? 
Met MAXIMUS heeft u dat probleem gegarandeerd niet! De meest vooraanstaande laboratoria uit Engeland hebben nu een wondersmeer-
sel vervaardigd dat vochtinbrengende bestanddelen bevat zodat de anus tijdens sex lekker glad en glibberig blijft. Dat wil je toch proberen?

Glijcreme:    voor Anaal

Bestelnr. 1295
50 ml

7,90
Bestelnr. 1416

250 ml

24,50

Blue & White introduceerde het al in 2000: Liquid Silk, het glijmiddel uit Engeland dat alle verkooprecords had gebroken!  Door een handige 
reclame campagne langs vele Engelse discotheken waren de flesjes niet aan te slepen. Omdat het zo lekker zacht is, condoom (en dildo!) 
veilig, zuinig in gebruik maar (vooral) omdat het er zo geil uitziet tijdens gebruik! En 100% veilig, probeer het ook eens!

Liquid Silk 
Glijmiddel dat op sperma lijkt!

Bestelnr. 1007
50 ml

7,95

Bestelnr. 1409
250 ml

23,95



Voor informatie over onze andere glijmiddelen
Bel (020 610 33 41) of  mail ons (klantenservice@blue-white.nl)

GLIJCRÈMES WATERBASIS CLASSIC 69

WET glijcreme is extra vet, uiterst betrouwbaar 
en extra veilig. WET glijcreme is zeer geschikt 
voor vaginaal- en anaalverkeer, vooral met 
gebruik van een condoom.

Een stabiel product dat zichzelf heeft bewezen in 
onrustige (sexuele) tijden. Wij verkopen het zeker 
al sinds 1990 (!), en inmiddels is het de `glijcreme 
bestseller` van Amerika geworden. En dat is niet 
voor niets.. In verschillende maten, zie hiernaast!

Bestelnr. 1276
100 gram

12,50

Bestelnr. 1284
135 gram

14,75
Bestelnr. 106A

527 gram

37,85

Sensilube
Het ‘goud’  
onder de  

glijmiddelen

Medisch steriel

Sensilube is een uniek glijmiddel, dat gebruikt kan worden 
ter aanvulling van het vrouwelijke lichaamsvocht en zo huid 
irritatie aan de penis of vagina voorkomt bij sexuele omgang. 

Sensilube is geen creme of gel maar een zeer exclusieve zachte 
vloeistof die de natuurlijke eigenschappen van haar eigen vaginav-
ocht zeer dicht benadert. Sensilube is kleurloos, reukloos en niet 
vet. Gemaakt door de massa-producent Durex.

De creme is geschikt voor anaal/vaginaal verkeer en geheel 
reuk- en smaakloos. Irriteert niet en kan veilig gebruikt wor-
den met rubber speeltjes en condooms.

Een natuurlijke glijcreme, die veel gebruikt wordt in ziekenhuizen 
voor o.a. thermometers, onderzoeken en tijdens bevallingen. Ver- 
vaardigd door een van ‘s werelds grootste firma`s op farmaceu-
tisch gebied door het Engelse Johnson & Johnson. 

Bestelnr. 1186
40 ml

13,50

KYJelly

Bestelnr. 1055
82 gram

6,95

Bestelnr. 106
286 gram

23,95



70 GLIJCRÈMES SILICONENBASIS

Voor boven de 40 Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Bestelnr. 1468
240 ml

46,75

Bestelnr. 1468
120 ml

26,90

Bestelnr. 1468
60 ml

12,95

Bestelnr.1468a
480 ml

54,90

Bestelnr. 1190
100 ml

11,50

Bestelnr. 124
30 ml

5,90

Een glijmiddel op siliconenbasis, dus erg vet-
tig en daardoor zeer doeltreffend in gebruik! In 
handige formaten om overal de juiste hoeveelheid 
te gebruiken.

De extra grote fles is vooral aan te raden voor fist- 
en dildosessies. Dan wil je toch niet droog komen 
te staan?

Een glijmiddel op siliconenbasis, dus erg vettig en 
daardoor erg doeltreffend in gebruik! In handige for-
maten om overal de juiste hoeveelheid te gebruiken.

De extra grote fles is vooral aan te raden voor fist en  
dildosessies. Niemand wilt  toch droog komen te staan? 
Het voelt uiterst natuurlijk aan en geeft je het gevoel dat 
je geen glijmiddel gebruikt! Het droogt niet uit en voelt 
zijde zacht aan. Ontdek de nieuwe generatie! 

Mr. B’s Glide Creme
Bestelnr. 1288 

250 ml

24,80
Bestelnr. 1417

500 ml

44,50

30 ml 100 ml 250 ml 500 ml



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust

LICHAAMSVERZORGING CREME 71

Bestelnr. 1083
125 ml

19,95
Uit Duitsland haalden wij dit wondermiddel. De ontharingscreme die echt werkt! Nu heeft u in de kortst mogelijke tijd een baby-
huidje als voorheen. Blitz Blank is aangenaam van geur en irriteert de huid absoluut niet!

Een fluweelzachte gave huid, glad en zonder haartje, dat is toch de wens van ons allen. Als enige in Nederland brengt Blue & White 
Duitslands meest verkochte ontharingscreme: Blitz Blank. Een ontharingscreme, die bij diverse onderzoeken als beste uit de bus kwam. 
Het verwijdert de haren zonder irritatie, heeft een aangename geur en is niet met welk ander product dan ook te vergelijken. Blitz Blank 
werkt snel en eenvoudig: Men wast de te behandelen plek met een zachte zeep, brengt de ontharingscreme aan, wacht 5 a 10 minuten 
en spoelt samen met de creme de haren weg.... 

P6 Feromoonspray

ar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

Ontharingscreme

P6 Super is een in Duitsland vervaardige lokstof die 
iedere vrouw in een weergaloze extase laat raken.  
 
P6 Super verstuift u een minuut van tevoren op uw 
lichaam, en de vrouwen voelen zich op onverklaarbare 
wijze tot u aangetrokken. Het lijkt wel hypnotische kracht! 
Opeens staat u in de volle belangstelling. Vrouwen vin-
den u aantrekkelijker en willen met u in contact komen. 
Na jarenlang onderzoek heeft de firma Honema een middel 
ontwikkeld waar geen drank of spray tegenop kan; de P6 Super!

Bestelnr. 1280
25 ml

39,90

Bestelnr. 1130
28 ml

16,95

Penis Pflege



72 GLIJCRÈMES BIJZONDER

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Anale sex zonder pijn

Masturbatie creme voor besneden man

Bestelnr. 1329
15 ml spray

27,80

Bestelnr. 120
150 ml

19,95

Swiss Navy masturbatie creme is een zijde zacht glijmiddel speciaal 
ontwikkeld om lekker te kunnen masturberen. Het laat geen vettige laag 
op de penis achter ookal is het op olie en silicone basis. Het is een dikke 
creme die vloeibaar wordt door hitte. Deze creme is een glijmiddel op 
olie basis en dus niet te combineren met condooms. U behoudt een 
zijde zachte huid na de daad. Door de lekkere dikte blijft dit glijmiddel 
zitten waar het zit! 

Voor een gemakkelijke en pijnloze anale penetratie! Dit middel zorgt ervoor dat de kringspier zich goed ontspant en niet ver-
krampt, waardoor een pijnloze en soepele anale penetratie mogelijk wordt. Het heeft een ontspannend effect, maar verdooft de 
anus niet. Het rectum wordt dus niet gevoelloos en het lustgevoel vermindert gelukkig niet.

Spuit de spray direct op de anus of op uw vingertoppen. Wrijf nu de anus zachtjes in en neem daar de tijd voor! Het product moet 100% 
worden opgenomen door de huid, gemiddeld duurt dit ca 3 tot 10 minuten. Zodra het gaat werken is dit direct voelbaar aan de ontspanning 
van de kringspier. Het is gewoonlijk voldoende om 1 of 2 keer te sprayen om de anus te ontspannen. Wilt u verder? Breng dan wat extra 
spray aan op uw vingers (of dildo) en `vinger` het kontje dmv draaiende bewegingen steeds dieper. Lukt dat met twee vingers? Dan is een 
pijnloze en soepele anale penetratie nu ook voor u mogelijk!

Bestelnr.1329A
20 ml spray

20,95



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust

GLIJCRÈMES BIJZONDER 73

Masturbatie creme voor besneden man Glijcreme met smaak

Lubrifist
Bestelnr. 1420

200 ml

18,95

Bestelnr.1420C
500 ml

22,50

Bestelnr. 1058
55 ml

7,95

Bestelnr.1058E
55 ml

8,65

Bestelnr.1058D
55 ml

7,95
Bestelnr.1058C

55 ml

7,95

Lubrifist glijmiddel (fist creme) is aanbevolen door Dr. Jacques 
Waynberg. Dit Franse glijmiddel is dermatoligosch getest, niet 
vet, klontert niet, condoomvriendelijk en laat geen vlekken achter.
Lekkere, vochtinbrengende creme die ervoor zorgt dat de `grote 
dingen` in het leven wat makkelijker gaan... Speciaal gemaakt voor 
wijde en pijnvrije ontsluiting, hiermee opent u alle nauwe plekken.

Fist Classic is een glijmiddel op siliconen basis. Ideaal voor wat 
steviger geslachtsverkeer, bijvoorbeeld met grotere speeltjes. 
Wat deze creme zo uniek maakt is dat deze ook  met condoom 
gebruikt kan worden. Het is zijde zacht, niet plakkerig, blijft lekker 
lang zitten en bevat geen chemicalien die schadelijk zijn voor huid 
of haar. Het is smaakloos, parfum vrij, hypo allergeen en olie en 
vet vrij. Een ware aanrader dus! 

Na jaren glijcremes met rare chemische smaakjes op de markt te hebben gevonden (welke wij overigens nooit in ons assortiment hebben 
opgenomen) is het nu eindelijk gelukt om een goed glijmiddel met echt lekkere smaak te ontwikkelen. Het smaakt goed, glijdt goed en 
irriteert niet! Volledig op waterbasis (tast uw condooms en rubber speeltjes dus niet aan) en met een minimum aan suikers! Je wordt er 
dus niet dik van (als je tenminste een condoom gebruikt). De tijd moet uitwijzen of ook u als consument het een goed artikel vindt. Wij 
van Blue & White (met onze 35 jarige ervaring) durven het aan! Gewoon even bestellen dus, mocht het niet bevallen dan kunt u altijd 
contact opnemen met onze klantenservice.. Maar van proberen is nog nooit iemand zacht geworden toch?



74 OPWEKKENDE DAMESCRÈMES

Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Ter versterking en verhoging van de gevoeligheid van de 
vrouw tijdens gelachtsgemeenschap. Zeer aan te raden bij 
orgasme-moeilijkheden, die meestal verhinderen om tegel 
ijkertijd tot een orgasme te komen.

Deze damescreme is al jaren een van onze meest verkochte 
cremes. Brengt iedere vrouw direkt in extase, laat de schaamlip-
pen opzetten en het bloed sneller stromen op de plaatsen waar 
de creme is aangebracht. Komt ze langzaam op gang, geef haar 
dan deze creme om haar schaamlippen mee in te smeren. Na het 
inmasseren krijgt ze een aangenaam prikkelend gevoel en is ze 
klaar voor u om haar wild te gebruiken!

Orgasmus

Damescreme is al jaren een van onze meest verkochte 
cremes. Brengt iedere vrouw direct in extase, laat de schaam-
lippen opzetten en het bloed sneller stromen op plaatsen waar 
de creme is aangebracht. 

Breng een centimeter van deze creme op haar schaamlippen aan 
en u kunt niet meer even naar de sigarenboer op de hoek...Zij zal 
een onbedwingbare lust tot het bedrijven van sex hebben en zal 
sneller tot een orgasme komen. Een creme waar iedere vrouw 
naar verlangt en u bent de man die het haar geeft. 

Orgasmus-creme
Bestelnr. 1077

20 ml

16,50

Snel werkend en direct resultaat, dit bereikt u met clitorisex. met vel trots introduceren wij u hier Duitslands meest verkochte 
damescreme. kan op tepels of clitoris aangebracht worden. Zet iedere vrouw in vuur en vlam.

Ter versterking en verhoging van de gevoeligheid van de vrouw tijdens geslachtsverkeer. Zeer aan te bevelen bij orgasme-moeilijkheden, 
die meestal verhinderen om tegelijkertijd tot een orgasme te komen... Al 30 jaar bij Blue & White: Duitsland’s meest verkochte damescreme. 
Direct werkend, direct resultaat. Slechts een beetje van deze creme op de clitoris aanbrengen doet iedere vrouw naar sex verlangen. De 
meeste koele vrouwe raakt met clitorisex opgewonden. niets weerhoudt haar om sex te hebben met de man van haar dromen. Clitorisex 
maakt iedere vrou wakker en doet haar beseffen dat sex ook haar een genoegen kan scheppen. Clitorisex is een gedeopneerd Duits 
handelsmerk en kan op de tepels en op de clitoris aangebracht worden.

Bestelnr. 1046
13 ml

18,50

Bestelnr. 1144
40 ml

16,95

Clitorisex
Hier aanbrengen



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust

OPWEKKENDE HERENCRÈMES 75

Een speciale creme voor hem, waar ook de vrouw onstuimig 
van wordt. Door deze creme ongemerkt op de penis aan te 
brengen (slechts 2 cm. over het hele lid, niet op de eikel!) 
bevordert u de hardheid van de erektie bij het binnendringen.
 
Een speciale creme voor hem, waar de vrouw onstuimig v an 
wordt. Door deze creme ongemerkt op de penis aan te brengen 
bevordert u de hardheid van de erectie bij het binnendringen. 
Vaginaal of anaal voelt de vrouw dat er iets is dat ze niet na kan 
vertellen. Er is iets bijzonders aan de hand. Haar gevoel neemt 
toe, en zij wil niets liever dan deze penis in haar onderlichaam. 

Erection-cream

Bestelnr. 1064
20 ml

16,95

Sommige vrouwen worden verliefd op een prachtige harde 
penis met een glanzende kop; als hij dan ook nog heerlijk 
ruikt zijn ze helemaal niet meer te houden! Erekta Absoluut 
zet de penis op barsten, geeft de eikel glans, zorgt voor een 
intieme en intense reiniging en de uitgebalanceerde samen-
stelling van deze creme geeft een heerlijke speciale penis-
geur, waar uw partner zo naar verlangt!

Deze speciale creme maakt de penis harder, zorgt voor een 
intieme en intense reiniging en bewerkstell vant een fraaie glans 
van de eikel. De uitgebalanceerde samenstelling van deze intieme 
cosemtitische creme geeft een heerlijke penisgeur. De kogel harde 
erektie doe door dit product wordt veroorzaakt geeft de gebruiker 
de mogelijkheid om langer hard en heet te blijven.

Erekta Absolut

Bestelnr. 1074
18 ml

15,95

Een speciale creme voor hem van Eropharm, waar de vrouw 
onstuimig van wordt. Door deze creme ongemerkt op de penis 
aan te brengen bevordert u de hardheid van de erektie bij het 
binnen dringen. 

Vaginaal of anaal voelt uw vrouw dat uw penis keihard is en blijft! 
Oooh, daarom kijken al die voetbalvrouwen zo gelukkig....

Penix creme
Bestelnr. 1097

75 ml!!!

24,95

Een massagecreme voor heren wiens penis niet precies doet 
wat ze zouden willen. in de praktijk doet wat ze zouden willen. 
in de praktijk veel gebruikt door oudere heren, daar deeze 
creme gegearandeerd resultaat geeft als u de kuur ca. 1 week 
volhoudt.

De erekta + creme is een creme voor een erektie die het na 
verloop van jaren een beetje laat afweten. Met dit middel kunt u 
uw ereketie geleidelijk opbouwen. U brengt 2 cm van de creme 
‘s avonds en ‘s ochtends aan op een slappe penis en masseert 
stevig todat de huid de creme half heeft opgenomen. Tijdens de 
mssage zult u zien dat er een erektie ontstaat, waardoor de rest 
van de creme door de huid wordt opgenomen. 

creme

Bestelnr. 1045
40 ml

17,95

Erekta plus



76 OPWEKKENDE DAMES- EN HEREN MIDDELEN

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Neem 4 cm van de deze creme en breng dit aan op penis en 
scrotum (niet op de eikel!). Na enkele minuten voelt u het gevoel 
van wellust opkomen. Langzaam en geleidelijk neemt de hardheid 
van de penis toe en let op: deze hardheid blijft tot de ejaculatie 
is voltooid. Dus geen schrik meer dat onder het liefdesspel uw 
erektie in hardheid afneemt!

Muira Puama

Al in de 17e eeuw werd dit gebruikt door de indianen van 
brazilie. Het verhoogt het sexuele libido en geeft ze energie. 
Tegenwoordig in compacte afgemeten hoeveelheid leverbaar 
bij uw Blue & White. Voor extra energie en potentie.

Bij een zogenaamd `blind` onderzoek (proefneming) in Het wereld-
beroemde middel guarana is nu weer leverbaar bij Blue & White. 
Vele jaren wisten wij van het bestaan van dit sterke middel, het 
was alleen nog niet in Nederland verkrijgbaar in deze concentratie.
Probeer het nu zelf! 

Guarana

Bestelnr. 1022
75 ml

22,95

Bestelnr. 1045
75 ml

22,95

LIefdessuiker voor man of vrouw. Een zeer snel werkend stimuleringsmiddel, dat geheel smaakloos is en in iedere warme drank 
gemengd kan worden. Liefdessuiker kan men dagelijks gebruiken om zichzelf wat kracht te geven of kan ongemerkt in koffie of 
thee toegediend worden. U wilt nooit gewone suiker meer.

Een zeer snel werkend middel om man of vrouw op te winden. Het versterkt de kracht tijdens het liefdesspel. Het kan in alle warme dranken 
worden gemengd. In een paar seconden voelt men zich jeugdig, vitaal en sexueel fit. Het versterkt het verlangen naar geslachtsgemeensc-
hap. De lichamelijke fitheid is een noodzakelijke voorrwaarde om zich helemaal in de sexuele daad te kunnen inleven. Liefdessuiker werkt 
direct, is makkelijk in te nemen en heeft geen bijwerkingen of chemische nasmaak.

Sex Sugar

Bestelnr. 1156 
100 gr

22,95



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust

PENIS VERGROTENDE CRÈMES 77

Een preparaat dat als het ware de zwellichaampjes van de penis uitrekt. Door Largo dagelijks goed 
in te masseren ( zodat het goed door de huid wordt opgenomen) krijgt men een betere bloedtoevoer, 
waardoor op den duur de penis groter wordt. 

LARGO is een speciale creme voor het vergroten van de penis. Iedere man Kan nu zijn penis vergroten en het 
is blijvend zichtbaar. Met Inverma Largo wordt de erektie versterkt en de vitaliteit neemt toe. Inverma LARGO 
is sterk geconcentreerd. ongevaarlijk en onze meest verkochte creme!

LARGO 

VERGROOT OOK
UW PENIS

De meest ideale creme om samen met een penisvergroter te 
gebruiken. Deze creme zorgt ervoor dat uw penis de hele dag 
goed doorbloed blijft. De aders in de penis worden op die 
manier wat soepeler en nemen meer bloed op. De penis wordt 
forser en komt (als u de vergrotingspomp art. 1148 gebruikt) 
makkelijker tot zijn volle omvang. 

Door de concentratie van deze creme, is het verstandig Magnaphall 
niet meer dan drie maanden achter elkaar te gebruiken. Daarna 
neemt u een rustperiode van een maand, waarin u wel door kunt 
gaan met de penisvergroter, maar gebruik dan een glijcreme.

Voor Gebruik Met
Penisvergroter Maximum

MAXIMUM is een creme die de penis vergroot in slappe toes-
tand! Wilt u niet beschaamd zijn over de grootte van uw man-
nelijkheid op openbare plaatsen, dan is dit uw creme!

Bij gebruik van Maximum komt uw penis echt tot zijn recht! U kent 
het wel: u bent best tevreden over de grootte van uw penis in stijve 
toestand, maar onder de douche of op het naaktstrand is het toch 
wel prettig als u de trotse bezitter bent van een redelijke of grote 
penis. Daarvoor raden wij Maximum aan: een half uur voor het 
uitkleden aanbrengen op de droge penishuid. Uw penis blijft slap, 
maar wordt net zo groot als valk na het klaarkomen. (Ca. 5 uur)

Bestelnr. 1145
40 ml

19,50

Bestelnr. 1021
45 ml

19,95

Bestelnr. 1089
40 ml

19,90



78 ORGASME STOPPERS

Voor boven de 40

Komt u (te) snel klaar? Blue & White heeft de oplossing!
Besneden: art. 1128 & Onbesneden: art. 1220

VINGER VIBRATORSET. Een zeer krachtig mini vibratortje 
met 3 verschillende, verwisselbare, siliconen hulsjes: de 
‘palmboom’, ‘dolfijn’ en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

Voor boven de 40

Voor de besneden penis. Vertraagd het orgasme . En het werkt echt! en direct! We verkopen dit mid- deltje al bijna 40 
jaar, en hebben hier bijna nooit klachten over teruggehad. Het is een vrij sterk middel. Aan te brengen d.m.v. het kwastje 
dat aan de zwarte dop van het flesje bevestigd is. Een of twee streekjes op de kop van de eikel is voldoende. Twee minuten laten 
intrekken en eventueel inwrijven met de duim. Let wel goed op met orale sex; je proeft dit middeleltje! 

Een wereldwijd bekend preparaat om acuut uw orgasme uit te stellen. Door slechts 2 a 3 minuten voor de geslachtsdaad het kwastje op 
de eikel te spuiten, kunt u uw orgasme wel 10 tot 20 minuten uitstellen. Nu kunt u uw sex-aktiviteiten veel langer voortzetten dan normaal. 
Komt u te snel tot een orgasme? Dan kunnen we u Warrior warm aanbevelen. Warrior heeft vele vaste afnemers; als u het eenmaal 
gebruikt, dan blijft u ook tot de vaste kring behoren. U wilt toch immers ook langer genieten van het samenzijn? En wees niet egoistisch! 
Uw vrouw zal u dankbaar zijn. Warrior voor de man die het liefdespel langer wil beleven en zijn vrouw alles wil geven.

Voor De Besneden Penis 

Bestelnr. 1128
60 x 

17,95

Voor De Onbesneden Penis

Bestelnr. 1220
12 Gr

10,95

Het wereldberoemde spuitbusje voor de man die te snel tot orgasme komt. Even wat spray op de eikel spuiten en u kunt weer 
10 tot 20 minuten langer doorgaan. Zeer gemakkelijk en hygienisch.

Een wereldwijd bekend preparaat om acuut uw orgasme uit te stellen. Door slechts 2 a 3 minuten voor de geslachtsdaad de op de eikel 
te spuiten, kunt u uw wel 10 tot 20 minuten uitstellen, zodat uw sex-activiteiten dan ook veel langer kunt voortzetten dan normaal. Komt 
u te snel tot een orgasme , dan kunnen we stud warm aanbevelen. Stud heeft vele vaste afnemers; als u eenmaal gebruikt, dan blijft 
u ook tot de vaste kring behoren. U wilt toch immers ook langer genieten van het samenzijn? Stud is voor de man die sex langer wil 
beleven en zijn vrouw alles wilt geven!



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust

BUSTE CRÈMES 79

Bust-all gel is een speciaal ontwikkeld preparaat om de buste te verstevigen en vergroten. De samenstelling is op basis van 
plantenextrakten. De Bust-All gel brengt het geheel in een natuurlijk evenwicht zodat het proces van vergroting en verstevig-
ing nog meer versneld wordt.
 
Als het uw wens is om een paar stevige busten te bezitten, dan is uw wens zeer oprecht. De keus ligt vanaf nu aan u. Met een beetje 
geduld en inspanning en natuurlijk met de geheel nieuw ontwikkelde Bust-All bereikt u resultaten, waarvan u alleen nog maar heeft 
gedroomd. Slappe borsten worden steviger, en kleine busten worden groter.  Deze kuur duurt ca. 3 maanden maar succes is gegaran-
deerd. De gel is gemaakt van 100% natuurlijke extracten.

Grotere Borsten? 
Bust-All Gel

Bestelnr. 1278
125 ml

4,90

Grotere borsten, is dat niet de wens van iedere vrouw? Vorig jaar zijn er in Amerika bijna 50.000 vrouwen aan hun borsten 
geopereerd. Gek eigenlijk, want bij Blue & White is er een apparaatje te koop waarmee u uw borsten kunt verstevigen en ver-
groten zonder `onder het mes` te moeten..

Veel vrouwen zijn op een of andere manier niet tevreden met hun borsten. Ze zijn te klein, te slap of ze hangen. Vanaf nu behoren al 
deze klachten tot het verleden. De B&W Busteontwikkelaar vergroot, verstevigd en geeft meer volume. Het werkt zo simepl als het eruit 
ziet: smeer de boezem in met creme en plaats het apparaat op een borst. Iedere dag de borsten even verwennen zorgt ervoor dat de 
versteviging en vergroting blijvend is. Zorg er wel voor dat u niet van de gebruiksaanwijzing afwijkt, want alleen als u uw borsten lang-
zaam laat wennen bereikt u het beste resultaat. Ook in kleinere uitvoerig.

Bestelnr. 1297
11,7 cm

25,00

Borsten Vergroter



80 STIMULERINGS DRUPPELS

Voor boven de 40 Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Slechts een paar druppels van deze drank veroorzaakt een 
hardheid van de penis als nooit tevoren, en laat bij de vrouw 
de clitoris zo opzetten dat u uw eigen ogen niet gelooft.

Eindelijk is de chinese liefdesdrank weer verkrijgbaar bij Blue & 
White. De hoogwerkzame stoffen in dit drankje werden vroeger 
reeds als geheime sexualiteit-versterker gebruikt. Het middel 
maakt de sexuele drank zeer hevig. Voor mannen laat het de penis 
in zeer grote mate in hardheid toenemen, terwijl het bij vrouwen de 
clitoris op laat zwellen. Voor hem en haar dus!

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1287
de Originele!

34,95

Hiervan zult u zeker al eerder gehoord hebben. Spanische Fliege van Dr. Seeboldt bevat het bekende middel Cantharidin, wat de potentie 
van de man alswel van de vrouw meteen verhoogt. Kan in ieder drankje gemengd worden en is geheel reukloos en smaakloos.
Wij kunnen best begrijpen dat u door de bomen het bos niet meer kunt zien. Dagelijks worden ons vragen gesteld als: Wat is het beste 
opwekkingsmiddel? Kan het in bier? Werkt het meteen? Op al deze vragen kunnen wij u thans een positief antwoord geven. kunt u in alle 
dranken mengen. Het heeft geen aanlooptijd nodig en werkt direct.

Spaanse Vlieg
Bestelnr. 1244

de Originele!

8,95

Een klein flesje met grote inhoud. Clito Stimula is een clitoris 
creme die zich onderscheid.

Het effect van deze Lavetra gel is dat je clitoris gevoeliger is, en 
meer prikkelingen aankan. Hiermee kunnen we dus langer seksen, 
en beleeft zij een sterker en intenser orgasme. Nieuw in onze col-
lectie, dus als je dacht alles geprobeert te hebben dan is dit de 
creme voor jou! 20 ml voor minstens 20 keer seks!

Bestelnr. 1287
de Originele!

34,95

Chinese Schisandra Clito Stimula



Meer informatie over de pillen?
www.blue-white.nl of  bel ons gerust (020-610 33 41)

POTENTIE MIDDELEN 81

Eindelijk een middel dat de erectie echt garandeerd!!

     B&W Erectiepil
Onze all-time bestseller

Bestelnr. 1051
2 stuks

17,50
Bestelnr.1051a

6 stuks

42,50

Dit is echt de bestseller van de  
laatste tijd! B&W ERECTIE PIL is 
een geweldige uitvinding: hij werkt 
bijna bij iedereen, heeft geen rare 
bijwerkingen en mag ingenomen  
worden bij beperkt alcohol gebruik. 

Slikt u medicijnen, benader dan eerst uw huisarts  
of u überhaubt wel erectiemiddelen mag nemen! ++

Kort op een rijtje:
 

Werkt echt! -
30 min. vooraf innemen -
Liefst 3 uur na het eten - 

Geen bijwerkingen - 
Niet schadelijk - 

Hardheid zoals vroeger! -
meer informatie? 



82 STIMULERINGS PILLEN

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

VINGER VIBRATORSET. Een zeer krachtig mini vibratortje 
met 3 verschillende, verwisselbare, siliconen hulsjes: de 
‘palmboom’, ‘dolfijn’ en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

VINGER VIBRATORSET. Een zeer krachtig mini vibratortje 
met 3 verschillende, verwisselbare, siliconen hulsjes: de 
‘palmboom’, ‘dolfijn’ en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

Bestelnr. 1257
6 stuks

14,95
Bestelnr.1051C

2 stuks

24,50
Bestelnr.1051C

5 stuks

47,50

Libido Forte Original Extreme

Penis XL Plantaardige erectiepillen

Bestelnr. 1257
6 stuks

14,95

Na meer dan 35 jaar in de seksbranche 
durven wij te zeggen dat we ondertussen 
een klein beetje weten waar we over praten. 
Vandaar dat we aan deze pillen niet veel woor-
den vuil gaan maken: ze zijn gewoon goed! 
Ook `los` verkrijgbaar. 

Zeg nou eerlijk, wie wil er eerst naar de huisarts 
voor een probleempje dat bij 70% van ons mannen 
makkelijk is op te lossen met een 100% plantaardige 
pil! Daar hebben we toch geen arts voor nodig? 
Immers: baadt het niet, dan schaadt het toch niet? 
Ennuh... niet vergeten de bijsluiter te lezen! De vraag 
is hoelang de Nederlandse (en Europese) over-
heid toestaat dat deze (echt werkende!) plantaardige 
erectiepillen VRIJ verkocht mogen worden? .
Want onze ervaring (in de afgelopen jaren) 
is dat alles wat echt goed werkt, op de lange 
duur verboden wordt... Terwijl deze plantaar-
dige formule in China al honderden jaren wordt 
gebruikt? Sla dus uw slag zolang het kan!! 



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust

VINGER VIBRATORSET. Een zeer krachtig mini vibratortje 
met 3 verschillende, verwisselbare, siliconen hulsjes: de 
‘palmboom’, ‘dolfijn’ en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

Potentie Dragees. Voor de man die gelijk klaar wil staan 
voor zijn sexuele uitspattingen. Potentie Dragees werken 
direct en geven u een gewilligheid om uw sexlust meteen 
te kunnen botvieren.
De wens van iedere man, op elk moment klaar te zijn voor 
de vrouw die hij bemint, wordt te vaak niet vervuld. Dit door 
vermoeidheid of door een reeds voltrokken zaadlozing. Hij 
die toevallig Potentie Dragees bij zich heeft, sukkelt al veel 
minder, hij heeft geen last van zijn potentie. Hij heeft geen 
last van zijn potentie, hij staat klaar voor de vrouw die hem 
ontvangen wil. 2 a 3 pillen een half uur voor de daad en u 
kunt er tegen aan!

Bestelnr. 1257
6 stuks

17,50

STIMULERINGS MIDDELEN 83

Potentie DrageesStand Up

GIGA Man

VINGER VIBRATORSET. Een zeer krachtig mini vibratortje met 3 
verschillende, verwisselbare, siliconen hulsjes: de ‘palmboom’, 
‘dolfijn’ en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op z`n 
geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) mee te stim-
uleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze man) kunnen `komen`! 
En omdat de vibrator zo klein is (hij past om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n 
goede minnaar is... Wij weten wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de 
B&W vingervibrator!...toch...?

Bestelnr. 1257
6 stuks

17,50

Bestelnr. 1257
6 stuks

17,50

Creme



84 OPWEKKENDE DAMES CREME

Voor boven de 40 Voor boven de 40

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

VINGER VIBRATORSET. Een zeer krachtig mini vibratortje 
met 3 verschillende, verwisselbare, siliconen hulsjes: de 
‘palmboom’, ‘dolfijn’ en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

Like A Virgin
Bestelnr. 1287

de Originele!

34,95

VINGER VIBRATORSET. Een zeer krachtig mini vibratortje 
met 3 verschillende, verwisselbare, siliconen hulsjes: de 
‘palmboom’, ‘dolfijn’ en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

Nymfo’ Orgasmes

Bestelnr. 1287
de Originele!

34,95

De orginele Clitoris Creme, nu eindelijk bij Blue & White 
te koop. Een clitorisstimulant in de vorm van glijcreme.
Vanaf nu ook bij ons te bestellen! Iedere vrouw raakt in vuur 
en vlam als u deze creme op haar vagina aanbrengt. En 
doordat de creme qua samenstelling veel op glijcreme lijkt, 
heeft ze niet door dat u haar een beetje op weg helpt. Zij 
denkt dat het een gewone glijcreme is, maar een kwartiertje 
later krijgt ze een onbevredigbaar gevoel in haar vagina..Ze 
wilt u in haar lichaam, ze moet bevredigd worden. Ze is nog 
nooit zo opgewonden geweest. Ze krabt, bijt en smeekt u om 
haar te bevredigen.

Bestelnr. 1287
de Originele!

34,95

Een zeer krachtig mini vibratortje met 3 verschillende, 
verwisselbare, siliconen hulsjes: de ‘palmboom’, ‘dolfijn’ 
en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

Bestelnr. 1287
de Originele!

34,95

ClitoformulaClitoris Creme



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust

BESTSELLERS 85

VINGER VIBRATORSET. Een zeer krachtig mini vibratortje 
met 3 verschillende, verwisselbare, siliconen hulsjes: de 
‘palmboom’, ‘dolfijn’ en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

Bestelnr. 1287
de Originele!

34,95

- Totale lengte: 12,7 x 3 cm
- Penisring: 3 cm doorsnee
 

Incl. 2 GRATIS bijgeleverde horloge batterijen (voor de  
kenners: UR 5/sum). 

Deze zijn lekker klein en zorgen ervoor dat het apparaatje bijna niets 
weegt en dus goed op z`n plaats blijft tijdens de aktie!
- Zeer zacht en sterk,sterke trilling, makkelijk te bevestigen, werkt niet 
alleen voor uw partner, maar ook voor uzelf!
Zaadgeleider is aangebracht, dus klemt niet en klaarkomen is goed 
mogelijk.
Kan zowel `voor` als `achter` de ballen gedragen worden.
Erg rekbaar, past altijd dus! (ook de iets grotere piemels).
De huls bevat siliconenpuntjes die zachtjes vibreren. Binnenin een witte 
behuizing van de motor die bij aanraking reageert met goede en sterke 
trillingen.Een apparaatje dat bij inbrengen van de penis in de vagina, pre-
cies op de hoogte van de clitoris bij iedere `stoot` steeds eventjes trilt... 
Maakt haar helemaal gek (en kletsnat)!!

Pussy Arouser!
Maak haar nat..

Bestelnr. 1497
1 stuk paars

18,95

VERMELD UW MAAT!!!

Eigenlijk was het te gek voor woorden dat er nog steeds geen apparaatje bestond om de vagina extra gevoelig te maken. Heel veel vrouwen 
genieten te weinig van sex, mede omdat de man sneller dan de vrouw tot orgasme komt. Terwijl zij net lekker opgewarmd begint te raken! 
Om die `opwarmtijd` naar elkaar toe te trekken is er nu de vaginapomp ontwikkeld!

Pussy Pump

Bestelnr. 1436
de Originele!

35,00



86 MASSAGE CRÈMES

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

VINGER VIBRATORSET. Een zeer krachtig mini vibratortje 
met 3 verschillende, verwisselbare, siliconen hulsjes: de 
‘palmboom’, ‘dolfijn’ en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

Bestelnr. 1287
de Originele!

34,95

Een intense massage zorgt voor een goede doorbloeding en maakt de huid gevoeliger.

Voor alle huidtypen, laat de hand soepel met de huid spelen, niet irrtiterend, reukloos (zodat ook hoeren en vreemdgangers het kunnen 
gebruiken), waterafwasbaar, geringe invloed op latex en rubber, goed schudden, voor uitwendig gebruik!

Bestelnr. 1217
Reukloos

11,95

Fromms Glij En Massage Gel

Soft & Tender



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust

MASSAGE OLIËN 87

VINGER VIBRATORSET. Een zeer krachtig mini vibratortje 
met 3 verschillende, verwisselbare, siliconen hulsjes: de 
‘palmboom’, ‘dolfijn’ en ‘tikkelaar’.

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrouwen) 
mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met onze 
man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?

Anal    Bleach

 Kleur : blanke huid
 Maat : totaal 16 cm
 verlengstuk: 6 cm

Bestelnr. 1287
de Originele!

34,95

Geisha Massage Kaars
Bestelnr. 1359

1  kaars

19,90

Dit artikel is een hoge kwaliteit lichaams- en massage olie verwerkt 
in een kaars. Het maakt de huid gezond, vitaal, zacht en dus mooi. 

Dankzij de technologie waarmee deze kaarsen zijn gemaakt heeft 
de brandende kaars een temperatuur van 3 graden Celsius boven 
lichaams temperatuur.

Eindelijk is er dan een massage olie op de markt die in 
het Blue & White assortiment past. Deze olie smaakt naar 
kersen, ruikt naar kersen en wordt warm als je het aan-
raakt of er op blaast.
Op een bepaalde leeftijd wordt sex wat minder spannend. 
Je ent elkaar door en door en wil je wel eens wat anders! Je 
masseert haar en zij klaagt over koude handen. Je zount haar 
lichaam maar ze smaakt niet meer zoals vroeger. Er moet 
gewoon iets veranderen! Gelukkig heeft Blue & White daar 
ook aan gedacht. Een massage olie die warm wordt als je ‘m 
aanraakt, dus nooit meer klagen over koude handen Het ruikt 
en smaakt naar kersen, waardoor het weer een feest wordt 
om haar lichaam te zoenen

Bestelnr. 1175
de Originele!

11,95

Kersen Olie



88 PENISPOMP - POTENTIEVERGROTER

Blue & White beschikt ook over een groot assortiment
penisvergrotende creme’s: zie pagina 84

Bent u geïnteresseerd in het verbeteren van uw potentie of eventueel het vergroten van uw penis? Dan heeft Blue & White goed nieuws voor u!  
De nieuwste penispomp op de markt, die als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, beslist onschadelijk is voor uw penis! Het kan toch altijd wel  
groter en harder? U hoeft niet te twijfelen, want dit is onze all-time best seller! 

Deze pomp is de laatste ontwikkeling op het gebied van penistraining. Met deze penispomp kunt u verschillende dingen bereiken; met bekendste uitwerking de penis-
vergroting. Men neem de penis en smeert deze goed in met een glijcreme of olie. U schuift de huls over de penis en begint te pompen totdat er een vacuum ontstaat. 
De penis zet nu op. Let wel op hoever u gaat, want het mag beslist niet pijnlijk zijn of worden. Als u de gebruiksaanwijzing volgt bent u na het aflopen van de kuur de 
trotse bezitter van een betere erectie en een grotere of dikkere penis! Maar dat is niet het enige waar deze pomp goed voor is. Zo is het een uitstekend apparaat om 
potentieprobleem te verhelpen. U schuift de huls over de penis, laat de pomp zuigen tot er een vacuum ontstaat en het bloed automatisch uw penis inloopt. De erectie is 
nu een feit! Druk de ontluchtingsknop van de pomp in, en u kunt de penis stijf uit de huls halen! Als u de penispomp vaker gebruikt is de kans groot dat de erectie weer 
uit zichzelf tot stand komt. Geleverd met NL gebruiksaanwijzing, 1 flesje glijcreme en 1 transparante donutring.

Mag `t ietsje meer zijn??
Meer potentie Meer penis



POTENTIEVERGROTER - PENISPOMP 89

Bent u geïnteresseerd in het verbeteren van uw potentie of eventueel het vergroten van uw penis? Dan heeft Blue & White goed nieuws voor u!  
De nieuwste penispomp op de markt, die als u zich aan de gebruiksaanwijzing houdt, beslist onschadelijk is voor uw penis! Het kan toch altijd wel  
groter en harder? U hoeft niet te twijfelen, want dit is onze all-time best seller! 

Deze pomp is de laatste ontwikkeling op het gebied van penistraining. Met deze penispomp kunt u verschillende dingen bereiken; met bekendste uitwerking de penis-
vergroting. Men neem de penis en smeert deze goed in met een glijcreme of olie. U schuift de huls over de penis en begint te pompen totdat er een vacuum ontstaat. 
De penis zet nu op. Let wel op hoever u gaat, want het mag beslist niet pijnlijk zijn of worden. Als u de gebruiksaanwijzing volgt bent u na het aflopen van de kuur de 
trotse bezitter van een betere erectie en een grotere of dikkere penis! Maar dat is niet het enige waar deze pomp goed voor is. Zo is het een uitstekend apparaat om 
potentieprobleem te verhelpen. U schuift de huls over de penis, laat de pomp zuigen tot er een vacuum ontstaat en het bloed automatisch uw penis inloopt. De erectie is 
nu een feit! Druk de ontluchtingsknop van de pomp in, en u kunt de penis stijf uit de huls halen! Als u de penispomp vaker gebruikt is de kans groot dat de erectie weer 
uit zichzelf tot stand komt. Geleverd met NL gebruiksaanwijzing, 1 flesje glijcreme en 1 transparante donutring.

Mag `t ietsje meer zijn??
Meer penis Meer genot!

Voor het beste resultaat van de                   penisvergroter volg  

onze Nederlandse gebruiksaanwijzing!



90 DVD HETERO

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Wandelende zaadvuilnisbakken. Iedere man 
met een druppeltje sperma zuigen ze  graag 
droog! Beeld na beeld, mond na mond.

SPERMA STORTEN
Engels gesproken
DVD

Rocco is de anaaltrainer in deze zaadrijke 
DVD. In drie scenes neemt hij, samen met 
een vriend, maar liefs zes meisjes onder 
handen. En dat gaat er stevig aan toe:

Harde 
vastbindsex
Genadeloze 
anaalsex 

Veel gespuit 
in mond

Rocco, zoals we het van hem gewend zijn: 
kwaliteit, scherpe beelden, mooie meisjes 
en gepassioneerde sex. Hij blijft toch de 
allerbeste in zijn genre! Zijn grote en altijd 
stijve lul boort zich een weg in menig anus-
je. Hij rekt ze eerst op met een buttplug, 
spuug en vibrators. Een zeer geile DVD 
met soms harde beelden, maar het blijft 
altijd geil om die knappe meiden te zien 
kreunen en vol met sperma zitten: in de 
kont, kut, maar vooral in de mond! `Oost 
Europees genot` noemen ze dat... 

Directed by: Rocco Sefredi. Acteurs: 
Rocco, Charlotte, Jennifer, Xenia X, Eva, 
Nicol Susanne, Jane Darling en Manuel 
Ferrara.

ANIMAL TRAINER
Engels gesproken
DVD

De pornomeiden op deze band houden 
van een stevige portie sex. Dat geven ze 
duidelijk te kennen en spelen absoluut niet 
onder dwang mee! De vrouwen ondergaan: 
wurgsex, spugen, diep anaal, lul erg diep in 
keel, haartrekken, voetfetish, gezicht in 
toilet en groepsex. Bijna kokhalzend van 
die grote pikken (achter in hun strot) komen 
deze vernederhoeren klaar.

Erg harde 
film met 
XXL 

lullen!
Originele titel: I love it rough
Produced by: Brandon Iron Acteurs: 
Ashley Moore, Jewel De`Nyle, Julie 
Night, Claire Ryder, Dan Lewis, Jim 
Beam, Juan Cuba, Body Count, Pimp, 
Vinny Vicious, Tristian Seagal, Nacho 
Vidal, Steve Holmes, Manual Ferrara, 
Brandon Iron, Arnold Schwarztenpecker, 
Billy Banks, Robbie James, Scott Lyons, 
Trevor, Stephen French, Jeremy Steele, 
Doni Blast, Rick Masters en Phil Oliver.

NEUK ME HARD! 
Engels gesproken
DVD

De mooiste Oost Europese meiden worden 
van achteren gepaald door Italiaanse super 
hengst Rocco. In kont, kut en mond!

ROCCO’S ANAAL
Engels gesproken
DVD

Bestelnr. 8108
Ca. 105 minuten

8,95
Bestelnr. 8120
Ca. 138 minuten

12,80
Bestelnr. 8121
Ca. 135 minuten

8,90

Bestelnr. 8109
Ca. 136 minuten

13,50
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113 meisjes, 176 cumshots en 140 minuten 
sperma gegorchel! Velen stikken er bijna in 
dat de tranen over de wangetjes rollen.

JONGE GEILBEKJES
Engels gesproken
DVD

Als u van keiharde porno houdt dan zit u 
hier goed. En sperma eten ze als ontbijt. 
Grote witte klodders, daar geilen ze op.

GEILE SLIKKERS
Engels gesproken
DVD

De `Creme de la Creme` van Oost Europa 
speelt in deze zeer geile, ietwat harde 
porno DVD. Rocco heeft al zijn vrienden 
opgetrommeld en tezamen naaien ze alles 
wat los en vast zit. Geen lieflijk voor-
spel, maar diep pijpen, grondig anaalwerk, 
Oostblok sandwich, mondspugen, vochtig 
rimmen, tongdraaien met sperma, lesbi-
sche dildosex en veel meer. Het beste van 
het beste uit Europa. Rocco rules!!!

Ze naaien
alles wat

los en vast 
zit: diep, 
grondig
en hard

Originele titel: Rocco`s Initiations 6
Directed by: Rocco Sefredi
Acteurs: Rocco Sefredi, Cecilla, Katja, 
Misty, Robert Rosenberg, Kyra, Judith, 
Kata Hilton, Sabina, Franco Roccoforte, 
Martin, Andreas, Krisztian, Sandor, 
Tomaso, Vic, Pete Tom, Atilla, Joe, Hacan 
Serbes, Calvin, Davide, Rad Csaba, Mick 
Blue, Acs, Denis marti, Chris Mountain, 
Leslie Taylor en Zenza Raggi.

ANUS MAAGDEN
Engels gesproken
DVD

De grootste negerlul die wij in tijden heb-
ben gezien... en wij zijn wat gewend! Met 
open mond en natte ogen zat onze direc-
trice hier naar te kijken. `Is dit echt?` zag 
je haar denken, en weg was ze. Ze wilde 
niet meer zien hoe die dames in de film 
lagen te genieten. Ze wist dat ze dan de 
rest van de dag onrustig zou zijn, met een 
beetje jeuk in het kruisje... Maar zonder 
dollen, Lexington Steele is de GROTE ster 
in Amerika op dit moment. En met GROOT 
bedoelen we GROOOOOOOT!

Zijn lul is 
zo groot,
je gelooft 
je ogen 
niet!

Originele titel: Lex Steele XXX. Acteurs: 
Lexington Steele, Olivia del Rio, Devin 
Deray, Rio, Black Diamond, Sophie 
Evans, Carmen en Eric Everhard

MONSTER LUL
Engels gesproken
DVD

Bestelnr. 8176
Ca. 135 minuten

9,95
Bestelnr. 8128
Ca. 140 minuten

8,70
Bestelnr. 8186
Ca. 140 minuten

8,75

Bestelnr. 8136
Ca. 4 uur!

4,95



 
92 DVD HETERO

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
video’s om uw fetisches te temperen

Tara Lynn Foxx laat zich in haar 
grote en hongerige kontje neuken 
in deze speciale Halloween editie! 

ANALE JACHT

Alysa is terug! Ze heeft een van 
de mooiste kontjes die we ooit 
hebben gezien. De manier hoe ze 
geneukt wordt door grote speeltjes 
en extra grote lullen in haar kont 
zijn werkelijk waar een kunst! Isis 
Love domineert Alysa en vult haar 
gapende kont met grote glazen 
speeltjes, waarna ze gefist en 
geneukt wordt met een enorme 
voorbind dildo! Eindelijk hebbenze 
ook geile Shane Diesel weten te 

strikken, de man met de groot-
ste lul in de industrie, om Alysa’s 
gapende kontgaatje goed en diep 
te vullen. Mocht u inspiratie op 
hebben gedaan kunt u altijd kijken 
in onze catalogus voor de gebrui-
kte artikelen!! Acteurs: Isis Love, 
Alysa, Shane Diesel

ANAAL FISTEN
Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

De erg onderdanige Sarah Shevon 
doet een paar indrukwekkende 
anale trucs, inclusief het laten 
verdwijnen van twee harde lullen in 
haar kontje! Isis Love spankt haar, 
vernedert haar verbaal en maakt 
Sarah haar hongerige sexslaaf. 
Sarah kan dan ook niet wachten 
om in haar kont geneukt te worden 
en laat zich nemen door verschil-
lende dildo’s en vuisten.

Bevat o.a. dubbele penetratie, 
anale fisting, anale dildo sessies, 
kontgat strekken,voorbind-sex, 
hardcore sex, spanking en rimmen/
kont likken! Acteurs: Isis Love, 
Sarah Shevon en Mickey Mod

SARAH SHEVON
Engels Gesproken 
      HD - DVD

Lea Lexi en Sarah Shevon spelen 
in dit geile avontuur met elkaar en 
verkennen elkaars gaatjes.

STRETCH GATEN

Bestelnr. 8269
Ca. 75 minuten

11,95
Bestelnr. 8262
Ca. 90 minuten

11,95
Bestelnr. 8306
Ca. 66 minuten

11,95

Bestelnr. 8365
Ca. 125 minuten

11,95

Shane Diesel

Mickey Mod
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Phoenix Marie laat haar kontgat 
oprekken met diepe anal-fisting en 
een gigantische voorbind dildo.

VOORBINDSEX

Simone Sonay is een van de lek-
kerste en kinkieste MILFS van 
deze eeuw. Ze doet alles voor je!

MILF ANAAL
Engels gesproken
HD - DVD

Twee van de lekkerste anale sletjes 
in de scene werken samen om hun 
kontjes open te rekken en keihard 
squirtent klaar te komen. Kristina 
Rose domineert Amy Brooke met 
haar vuist en een gigantische 30 
cm lange voorbind lul! Na dit heer- 
lijke voorspel zijn beide sletjes 
klaar om in hun reet geneukt te 
worden door Mick Blue, in een van 
de energiekste trio’s ooit. Meer dan 
‘n uur genot en spelletjes met twee 
hete dames, wie wilt dat nou niet?

SQUIRTEN

Chastity Lynn en haar vriendinnen 
zien een een groot verlaten (spook)
huis en spreken af om samen naar 
binnen te gaan. Ze vinden bin-
nenin een oude gevangenis cel 
en voordat ze het weten wat er 
aan de hand is zit Chasity in de 
cel opgesloten. De sexy en sadis-
tische gevangenis bewaarder Isis 
Love, veranderd dit onschuldige 
meisje al snel in een anale hoer..
Chastity wordt gestraft, en hoe!

Ze wordt gestraft voor het betreden 
van gesloten terrein en krijgt haar 
eerste betalende klant. Ze wordt 
geneukt met een stalen dildo, 
gestretcht met een anaal specu-
lum en lekker diep gefist wordt en 
bewerkt met een monster-voorbind 
lul. Na dit allemaal moet ze zich als 
hoer (om)kleden om in haar kont 
geneukt te worden door een heer-
lijk lul van niemand minder dan 
Mark Wood. Acteurs: Chastity 
Lynn, Isis Love en Mark Wood

JONGE HOERTJES
Bestelnr. 8361
Ca. 83 minuten

11,95
Bestelnr. 8351
Ca. 82 minuten

11,95
Bestelnr. 8328
Ca. 78 minuten

11,95

Bestelnr. 8320
Ca. 80 minuten

11,95

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Het squirten lijkt een doorstart te 
hebben gemaakt in de erotische 
industrie. Steeds meer vrouwen 
zijn benieuwd naar deze fantast-
ische manier van klaarkomen en 
proberen er dan ook lustig op los. 
In deze film ziet u hoe! Acteurs: 
Kristina Rose, Amy Brook en 
Mick Blue.

Sarah Shevon

Chastity Lynn
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Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Een all-star casting die samen alle 
remmen losgooien in deze anaal-
only film. Gegarandeerd geil!

ANALE SLETJES
Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

De kleine russische slet Grace 
vecht om uit de kamer te komen 
met vijf sterke en geile mannen in 
de hoop dat ze een grote geldprijs 
wint. Ze kon 1000, 2000 of zelfs 3 
miljoen winnen als ze uit de kamer 
komt zonder kleurscheuren. Het 
duurt dan ook niet lang voorstad 
ze naar de grond word gehaald, 
uit wordt gekleed en in ieder gaat 
wordt geneukt. Ze word dubbel 
gepenetreerd, in haar keeltje 
geneukt, en vooral ondergespoten 
in heet zaad. 

Eigenlijk heeft ze nooit kans gehad 
om te ontsnappen. De mannen bli-
jven haar neuken en misbruiken tot 
ze niet meer kunnen. Daarna mag 
ze de kamer zonder prijs verlaten, 
en hebben wij nog geld over om 
de volgende hoer te overtuigen. 
Acteurs: Steve Holmes, Markus 
Dupree, Omar Galanti, Rokki, 
Dorian en Grace.

RUSSISCH GAT

Isabella Clark is een echt bar-
bie poppetje. Grote tieten, een 
dikke ronde kont en een smalle 
taille met een prachtig gezichtje. 
In dit fantasie rollenspel speelt 
ze een straat hoertje dat wordt 
opgepikt en mee naar huisgenoten 
door John. Eenmaal aangekomen 
blijkt ze niet alleen john harde 
lul in haar te krijgen, maar hel-
pen vier vrienden hem mee om 
haar keihard te gangbangen.  

Ze neuken haar met twee lullen 
tegelijk in haar strakke reet waar-
door ze een enorm gapend gat 
krijgt en laat haar kut helemaal 
volspuiten. Net wanneer ze denkt 
dat de mannen klaar met haar 
zijn, wordt ze vastgebonden en in 
een donkere kamer gegooid waar 
meerdere mannen haar gaatjes 
gebruiken om in klaar te komen.
Acteurs:Steve Holmes, Markus 
Dupree, Omar Galanti, Rokki, 
Dorian en Isabella Clark.

SEX SLAVIN

Mary dream is een 18 jarig popje 
dat voor de allereerste keer OOIT 
gegangbanged wordt. 

STOUTE MEID

Bestelnr. 8315
Ca. 91 minuten

11,95
Bestelnr. 8288
Ca. 66 minten

11,95
Bestelnr. 8284
Ca. 79 minuten

11,95

Bestelnr. 8279
72 Min

11,95

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Steve Holmes

Isabella Clark
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Blue & White presenteert: vaginaal 
en anaal genieten van vingers, ton-
gen, vibo`s, dildo`s en andere toys!

SUPERTOYS
Engels gesproken
DVD

Hele grote lullen verdwijnen zonder 
condoom in hele diepe kontgaten. 
En ze vinden het schitterend!

REET MIKKEN
Engels gesproken
DVD

Hard Anaal is een DVD waarin 
overwegend anaalsex voorkomt. 
In deze DVD kunt u zien hoe vrou-
wen aan alle kanten geneukt wor-
den! Met vingers, vibrators, hele 
handen, echte lullen en diverse 
kunstpenissen, niets is te gek. Ze 
laten zich zelfs van voren en van 
achteren tegelijkertijd neuken! Het 
gaat er rauw aan toe. Men staat 
er versteld van wat vrouwen van 
achteren kunnen verwerken. Geen 
penis is hen te groot! 

Vrouwen die 
anaal nooit

genoeg
hebben!

Alles superhard en soms zelfs 
wel vies. Veel sperma en close-
ups van opengetrokken vagina`s. 
Vrouwen met 2 lullen in hun 
lichaam. Vrouwen die anaal niet 
te verzadigen zijn en mannen die 
spuiten op de tieten of in gezicht en 
de vrouwen die het eten als toetje. 
Pissen, negers, orgies, vingeren, 
dildo`s, piercing, het houdt niet op.

HARD ANAAL
Engels gesproken
DVD

De makers van deze DVD hebben 
het opnieuw voor elkaar gekregen 
grenzen te verleggen en taboes te 
doorbreken. `Als het maar lekker 
smerig is...` is het motto van de 
zaadvragende tieners in deze film. 
En dat betekent heel veel pijpen, 
onbe-schaamd plassen en woeste 
neukpartijen. Orgasme gegaran-
deerd!

Vibrators, 
anaal, pijpen,
lesbisch likken
voorbindlul, 

jonge meiden 
 
 

Als Linda van tennisles komt is ze, 
van de wrijving van haar broekje, 
erg gevoelig geworden. Haar lipjes 
zijn opgezet en ze heeft trek in 
pik! Geen probleem in Pornoland: 
Ze laat de grote pik tussen haar 
gevoelige roze schaamlipjes gli-
jden. Op en neer gaand kijkt ze in 
de camera. Het is de eerste keer 
dat ze gefilmd wordt, maar dat 
weerhoudt d`r niet om zich uiter-
mate hoerig te gedragen. Ze blijft 
ondeugend in de camera kijken 
en zelfs met volgespoten mond en 
gezicht wendt ze haar blik niet af...

SHOCKING TEENS
Engels gesproken
DVD

Bestelnr. 8202
Ca. 4 uur!

4,95
Bestelnr. 8170

Ca. 2 uur!

17,80
Bestelnr. 8169

Ca. 4 uur!

4,95

Bestelnr. 8236
Ca. 140 minuten

9,65
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Publieke vernedering van lekkere 
stoute sletjes op een huisfeestje, 
de droom van iedere man toch? 

HUISFEESTJE

Vier super lekkere wijven laten vier 
grote ladingen sperma over hun 
voetjes druipen in minder dan een 
uur! John Jammen weet niet wat 
hem overkomt in misschien wel de 
geilste voeten film ooit gemaakt. 
Deze vier vieze voetsletten halen 
dan ook alles uit de kast om zijn 
fantasie zo compleet mogelijk te 
maken met stripperhakken en al. 

Bevat veel lesbische voeten actie, 
voet in kut & kont actie, foot teas-
ing, voet ruiken en vier footjobs 
waardoor John maar blijft komen. 
Acteurs: John Jammen, Phoenix 
Marie ,Dana DeArmond, Mia 
Lelani & Sarah Shevon.

VOETENSEX

Penny Pax en Cherry torn zijn 
schoolvriendinnen. Penny is 
serieus bezig op school met haar 
werk wanneer Cherry en haar 
vriend Danny Wylde haar harde 
werk ruig onderbreken op zoek 
naar een plek om te neuken. Zou 
Penny er wat van zeggen als ze 
eenmaal bezig zijn?

NATTE BERG

Leilani Leanne is de lekkerste 19 
jarige die we kennen.. En in de 
bieb komt ze echt tot haar recht!

SEX IN DE BIEB

Bestelnr. 8322
Ca. 84 minuten

11,95
Bestelnr. 8281
Ca. 60 minuten

11,95
Bestelnr. 8308
Ca. 66 minuten

11,95

Bestelnr. 8353
Ca. 70 minuten

11,95

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Later komt Danny zijn vriendin en 
Penny ophalen om een roadtrip te 
doen door Amerika. Terwijl Cherry 
en Penny even quality time samen 
hebben begint Cherry Penny al 
te plagen en op te geilen. Als ze 
uiteindelijk op een verlaten plek  
komen geeft Penny aan veel meer 
te willen dan een ritje door de 
woestijn. Ze fantaseert er op los 
hoe ze met z’n drieën elkaar naar 
ongekende hoogte’s brengen in de 
open woestijn. Bevat: Bondage,
knevelen en onderdanig ge- 
neukt worden. Acteurs Penny 
Pas, Cherry Torn en Danny Wylde

Dana DeArmond

Danny Wylde
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Kelly Divine wordt vernederd in 
een sekswinkel. Haar prachtige 
ronde kont word gefist. 

ASS FIST PARTY

Proxy Paige wordt door de bar 
gesleept en gebruikt door  klanten 
in dit onderdanige avontuur! 

KINKY STRAF

De lieftallige 19 jaar oude Ashlynn 
Leigh wordt vastgebonden en kei-
hard bewerkt in een stripboeken 
winkel. Ze wordt gedeep throat, 
hard geneukt in haar kontje en 
haar onschuldige gezichtje word 
veranderd in een slagveld vol met 
spuug en sperma. Als klap op de 
vuurpijl komt er een stel lesbo’s 
binnenlopen die ook hun geil-
heid op haar botvieren. Ze wordt 
gedomineerd, gedwongen om hun 
kutjes en kontjes schoon te likken 
en bewerken haar daarna met een 
gigantische voorbind dildo.

Het ergste is dat ze er zichtbaar 
van geniet om publiekelijk verne-
derd te worden tussen alle boeken 
en mannen in! Acteurs: Ashlynn 
Leigh, Yasmine de Leon, Brynn 
Blane, Princess Donna Delore.

BOEKENBAL 18+

Aria Ariel is een 18 jarig schatje 
die solliciteert naar Maitresse 
Madelin’s kerker om een profes-
sionele sexslaaf te worden. Maar 
dit is niet zomaar een house of 
domination in een stadje, maar 
een voet fetisj huis! Maitresse 
interviewt Aria door haar voeten te 
aanbidden, ruiken, kietelen, likken 
en masseren. 

Aria wordt vastgebonden aan een 
tafel waar haar voeten worden 
misbruikt terwijl ze tot oncon-
troleerbare orgasmes wordt ged-
wongen. Haar voeten worden 
hardhandig gekieteled terwijll ze 
vastgebonden ligt, ze krijgt hete 
wax over zich heen en wordt meer-
maals geslagen en geknepen op 
haar prachtige jonge voetjes. Aria 
kokhalst vervolgens over een klant 
zijn keiharde lul terwijl haar voeten 
nogsteeds moeten afzien! Als ze 
eindelijk wordt geneukt moet ze 
nogsteeds luisteren naar wat haar 
Maistresse haar opdraagt voordat 
ze de klus klaart met een heerlijke 
footjob voordat de klant over haar 
heerlijke tenen klaarkomt. Acteurs 
Maitresse Madeline, Xander 
Corvus en Aria Arial

VOET FETISJ
Bestelnr. 8377
Ca. 70 minuten

11,95
Bestelnr. 8286
Ca. 63 minuten

11,95
Bestelnr. 8363
Ca. 85 minuten

11,95

Bestelnr. 8367
Ca. 85 minuten

11,95

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Ashlynn Leigh

Aria Arial



98 DVD HETERO

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Proxy Paige wordt door de bar 
gesleept en gebruikt door de klant-
en in dit geile avontuur!

SEX IN DE BAR

Ms Vega, een sexy en gewillige 
brunette wordt uitgenodigd voor 
een mysterieuze rendez-vous met 
een onbekende.. Had ze maar 
geweten dat het haar dominante 
lover was met een wel heel erg 
vernederend plan. Voor deze 
scene heeft hij namelijk niet alleen 
een sexy outfit, maar ook een touw 
om haar aan heel Madrid te laten 
zien door haar aan een boom te 
binden en keihard te domineren en 
te neuken.

KINKY IN MADRID

Amy brooke wordt vastgebonden 
in een kerker, betast, misbruikt en 
anaal gefist door jan en alleman. 
Door de film heen wordt ze ver-
plicht het publiek te entertainen 
door iedereen te pijpen, klappen 
te vangen en zelfs een stroom-
stok in zich te krijgen. Ook krijgt 
ze een haak in haar openget-
rokken kontgat, terwijl ze wordt 
geneukt door een heerlijk harde 

DP - FISTEN

Lorelei lee trekt de opgewonden 
Laurie Argus een schoonheids-
salon in vol metlustige modellen.. 

BEAUTY SALON

Bestelnr. 8379
Ca. 65 minuten 

11,95
Bestelnr. 8381
Ca. 70 minuten

11,95
Bestelnr. 8347 
Ca. 79 minuten

11,95

Bestelnr. 8318
Ca. 78 minuten

11,95

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Het duurt dan ook niet lang voor-
dat er toeristen en anderen locals 
zich om haar heen te verzamelen 
om te zien hoe ze wordt bewerkt! 
En geil dat ze het vinden.. Het 
is ook niet iedere dag dat je 
zo’n lekker wijf in het openbaar 
gestraft ziet worden op klaarlichte 
dag. Acteur: Carol Vega.

Princess Donna en James Dean 
komen even later ook meedoen 
om haar dubbel te penetreren, 
spuitend klaar te laten komen en 
nog meer te vernederen. Ze moet 
zelfs haar eigen sappen opdwei-
len met haar haar!Acteurs Amy 
Brooke, James Dean, Princess 
Donna.

Ms. Vega

Amy Brooke
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Chanel Preston is nieuw in de grote 
stad en nog niet geheel gewend 
aan haar rol als brave huisvrouw...

NIEUWE BUREN

Lia wilt haar man verrassen die 
terug komt van een lange reis. 
Helaas loopt ‘t anders af..

FOUTE VRIENDEN

Skin Diamond en Cherry Torn 
nemen de ultieme walk of shame 
in dit geile avontuur vol met jonge 
en sexy hipsters. Zo houden ze 
een ‘wie hem het diepste in haar 
keeltje neemt’ verkiezing waarin 
ze tot het uiterste gaan en wor-
den aangemoedigd door het pub-
liek. Daarna wordt het tijd om ze 
eens goed te gebruiken waarvoor 
ze gemaakt zijn:

kei en keiharde sex. Zowel vagi-
naal als anaal! Beide dames wor-
den in ieder gaatje uitgewoond en 
zuigen veel lullen leeg. En heer-
lijk dat ze het vinden.. Ze lijken er 
wel voor gemaakt! Acteurs: Skin 
Diamond en Cherry Torn

OPEN HUIS

De ongelovelijke sexy Sheena 
Shaw onderwerpt zich prachtig 
als een ware sexslavin in deze 
geweldige film met ruige sex en 
harde bondage. Als ze wordt 
geroepen door de gevange-
nis dokter weet ze dat dit geen 
normaal bezoekje gaat wor-
den. Al snel ligt ze vastgebon-
den op de koude metalen tafel 
en even later op de dokterstoel 
met haar benen in de straps. 
 
 

 
 
Gelukkig houdt ze er van om in 
haar gezicht en strakke kontje 
geneukt te worden terwijl ze 
vastgebonden is. En is ze lekker 
flexibel en lenig genoeg om haar 
beide benen apart vast te bin-
den zodat al haar strakke gaatjes 
goed bereikbaar zijn. Een ware 
show. Acteurs: Sheena Shaw.

OH OH DOKTER
Bestelnr. 8312
Ca. 90 minuten

11,95
Bestelnr. 8310
Ca. 63 minuten

11,95
Bestelnr. 8296
Ca. 93 minuten 

9,95

Bestelnr. 8300
Ca. 78 minuten

11,95

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Engels Gesproken 
      HD - DVD

Skin Diamond

Sheena Shaw



100 DVD HETERO

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Het eerste juweeltje van Pissing.com is 
hier! Met o.a. Flower Tucci, Isis Love, 
Krissy Leigh, Cherry Torn, Charlotte Vale 
en Annie Cruz in hete goldenshowers

PISMAAGD
Engels gesproken

HD-DVD

Op de set en achter de schermen 
van de opname’s van een B film 
kan Venus maar niet van haar 
mannelijke co-speler- een  afget-
rainde jonge god die denkt dat 
hij de pijp-jackpot heeft gewon-
nen- afblijven. Ze neemt hem 
mee naar de green room waar 
ze gewilllig aan zijn harde staaf 
begint te zuigen, zoals hij dage-
lijks aan zijn trekken komt met 
verschillende vrouwen. 

Maar dan draaien de rollen 
om en trekt Venus haar lul te 
voorschijn om hem in zijn mond 
te stoppen. Lance kan niet 
geloven wat er gebeurt, maar 
hij kan ook niet stoppen met  
zuigen. Hij krijgt haar zo hard en 
nat dat zij begint met zijn kont 
te neuken. Met orgasmes voor 
zowel Lance als Venus.Acteurs: 
Venus Lux & Lance Hart

VERRASSING
Engels gesproken

HD-DVD

Al vanaf het begin is Blake’s lul 
kei en keihard als Venus rond zijn 
vastgebonden en geblindoekte 
lichaam loopt. Ze kan dan ook 
niet wachten om geneukt te wor-
den en  hem te neuken. Venus is 
zelf namelijk ook keihard onder 
haar mini-rokje.

In deze unieke video gevuld met 
orgasme onthouding, domineert 
Venus haar man met verbale 
teasing en fantasie rijke vieze 
praatjes houdt ze Blake super 
geil en geïnteresseerd de gehele 
film. En als Venus eindelijk komt, 
explodeert ze over zijn gezichtje 
heen en spuit wel een meter in 
de lucht. En daarna neukt ze hem 
weer! Acteurs: Venus Lux

DOMI TRANS
Engels gesproken

HD-DVD

Na een onschuldig potje strip poker 
staat Cameron plots naakt aan 
de bar. 

TRANS NEUKT
Engels gesproken

DVD

Bestelnr. 8260
Ca. 83 minuten 

11,95
Bestelnr. 8304
Ca. 77 minuten

11,95
Bestelnr. 8290
Ca. 88 minuten

11,95

Bestelnr. 8298
Ca. 88 minuten

11,95

Venus Lux

Venus Lux



Nog veel meer poppen in onze winkel
bel of  mail ons gerust
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Gia is dominant en begint naast 
haar schoenen te lopen. Haar 
vriendinnen wijzen haar haar plek.

FIST LESBO’S
Engels gesproken

HD-DVD

KANAAL ANAAL
Duits gesproken
DVD

Lyla heeft veel tijd en moeite 
gestoken in haar training en 
vadaag is het dan zover: haar 
laatste examen. Alles waar ze 
zoveel over heeft geleerd en 
gelezen wordt vandaag eindelijk 
in de praktijk gebracht om te 
kijken of ze het waard is om een 
sex slavin te worden. Ze wordt 
onderworpen aan een rigoreuze 
oefening voordat ze bij het hoofd-
stuk gecontrolleerde orgasmes 
komt.  Ze wordt vastgebonden 
met haringen aan haar lichaam 
en moet de meest sadisctische 
pussy vernedringen ondergaan, 
en dat zonder te mogen klaar-
komen. 

In de eindscene wordt ze op een 
neukbox gelegd om tot meerdere 
ongecontrolleerde orgasmes te 
komen, waar ze zo nat van wordt 
dat zelfs de staaf vibrator zo 
naar binnen glijdt. Acteurs: Lyla 
Storm

LYLA TRAINT
Engels gesproken

HD-DVD

Voor een meisje dat zichzelf 
niet zo knap vindt is dit toch 
wel een van de lekkerste sletjes 
bij Kink.com. Haar hielen zijn 
al dagen aan haar prachtige 
voetjes gebonden, wat ervoor 
zorgt dat haar kontje lekker strak 
wordt getrokken. Ze luistert ook 
goed, want ze draagt haar rode 
lippenstift zoals afgesproken 
met alle BDSM sex slavinnen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We stopte haar in een strak cor-
set, waar haar lekkere tieten in 
uitpuilden. Haar drie gaatjes zijn 
dan ook goed gespannen waar-
door ze wel 60 cm aan sexueel 
plezier heeft voor haar meester. 
Ze heeft het zichtbaar moeilijk 
en wankeld over de set, wat haar 
meester juist nog geiler en domi-
nanter maakt. Acteurs: Casey 
Calvert

PRETTY GIRL
Engels gesproken

HD-DVD
Bestelnr. 8276

88 Min

11,95
Bestelnr. 8271

80 Min

11,95
Bestelnr. 8267

70 Min

11,95

Bestelnr. 83??
Luxe siliconen

9,95

Venus Lux

Lyla Storm

Casey Calvert
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Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al.

KANAAL ANAAL
Duits gesproken

DVD

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al. Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! En omdat de vibrator zo klein 
is (hij past om m`n vinger!) denkt hij dat 
ie zo`n goede minnaar is... Wij weten wel 
beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de 
B&W vingervibrator!...toch...?

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en 
heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf 
(als vrouwen) mee te stimuleren zodat we 
eindelijk eens gezamelijk (met onze man) 
kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo 
klein is (hij past om m`n vinger!) denkt hij 
dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: 
de B&W vingervibrator!...toch...?Hij is roze 
van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig 
orgasme op z`n geweten. Vooral ge-schikt 
om tijdens sex onszelf (als vrouwen) mee 
te stimuleren zodat we eindelijk eens geza-
melijk (met onze man) kunnen `komen`! 
En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede 
minnaar is... Wij weten wel beter! Er is 
maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervi-
brator!...toch...?Hij is roze van kleur, trilt in 
1 stand en heeft al menig orgasme op z`n 
geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex 
onszelf (als vrouwen) mee te stimuleren 
zodat we eindelijk eens gezamelijk (met 
onze man) kunnen `komen`! Acht sno-
epende mannen en zes donkere zoete 
vrouwen.

CHOCOLADE SLETJES
Duits gesproken

DVD

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al. 
Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en 
heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf 
(als vrouwen) mee te stimuleren zodat we 
eindelijk eens gezamelijk (met onze man) 
kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo 
klein is (hij past om m`n vinger!) denkt hij 
dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: 
de B&W vingervibrator!...toch...?Hij is roze 
van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig 
orgasme op z`n geweten. Vooral ge-schikt 
om tijdens sex onszelf (als vrouwen) mee 
te stimuleren zodat we eindelijk eens geza-
melijk (met onze man) kunnen `komen`! En 
omdat de vibrator zo klein is 

ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: 
de B&W vingervibrator!...toch...?Hij is roze 
van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig 
orgasme op z`n geweten. Er is maar 1 
perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand 
en heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als 
vrouwen) mee te stimuleren zodat we ein-
delijk eens gezamelijk (met onze man) kun-
nen `komen`! En omdat de vibrator. (met 
onze man) kunnen `komen`! (met onze 
man) kunnen `komen`! Acht snoepende 
mannen en zes donkere zoete vrouwen. 

STEREO NEUKSTER
Duits gesproken

DVD

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al.

KANAAL ANAAL
Duits gesproken
DVD

Supergeile negerin!

Heeft u zich
wel eens een

broodje pindakaas
gevoeld?

Bestelnr. 8???
Luxe siliconen

11,95
Bestelnr. 8???
Luxe siliconen

11,95
Bestelnr. 8???
Luxe siliconen

11,95

Bestelnr. 8???
Luxe siliconen

11,95
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Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al.

KANAAL ANAAL
Duits gesproken

DVD

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al.

KANAAL ANAAL
Duits gesproken
DVD

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al. Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! En omdat de vibrator zo klein 
is (hij past om m`n vinger!) denkt hij dat 
ie zo`n goede minnaar is... Wij weten wel 
beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de 
B&W vingervibrator!...toch...?

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en 
heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf 
(als vrouwen) mee te stimuleren zodat we 
eindelijk eens gezamelijk (met onze man) 
kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo 
klein is (hij past om m`n vinger!) denkt hij 
dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: 
de B&W vingervibrator!...toch...?Hij is roze 
van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig 
orgasme op z`n geweten. Vooral ge-schikt 
om tijdens sex onszelf (als vrouwen) mee 
te stimuleren zodat we eindelijk eens geza-
melijk (met onze man) kunnen `komen`! 
En omdat de vibrator zo klein is (hij past 
om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede 
minnaar is... Wij weten wel beter! Er is 
maar 1 perfecte minnaar: de B&W vingervi-
brator!...toch...?Hij is roze van kleur, trilt in 
1 stand en heeft al menig orgasme op z`n 
geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex 
onszelf (als vrouwen) mee te stimuleren 
zodat we eindelijk eens gezamelijk (met 
onze man) kunnen `komen`! Acht sno-
epende mannen en zes donkere zoete 
vrouwen.

CHOCOLADE SLETJES
Duits gesproken

DVD

Supergeile negerin!

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al. 
Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en 
heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf 
(als vrouwen) mee te stimuleren zodat we 
eindelijk eens gezamelijk (met onze man) 
kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo 
klein is (hij past om m`n vinger!) denkt hij 
dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: 
de B&W vingervibrator!...toch...?Hij is roze 
van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig 
orgasme op z`n geweten. Vooral ge-schikt 
om tijdens sex onszelf (als vrouwen) mee 
te stimuleren zodat we eindelijk eens geza-
melijk (met onze man) kunnen `komen`! En 
omdat de vibrator zo klein is 

ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: 
de B&W vingervibrator!...toch...?Hij is roze 
van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig 
orgasme op z`n geweten. Er is maar 1 
perfecte minnaar: de B&W vingervibrator!...
toch...?Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand 
en heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als 
vrouwen) mee te stimuleren zodat we ein-
delijk eens gezamelijk (met onze man) kun-
nen `komen`! En omdat de vibrator. (met 
onze man) kunnen `komen`! (met onze 
man) kunnen `komen`! Acht snoepende 
mannen en zes donkere zoete vrouwen. 

STEREO NEUKSTER
Duits gesproken

DVD

Heeft u zich
wel eens een

broodje pindakaas
gevoeld?

Bestelnr. 8???
Luxe siliconen

11,95
Bestelnr. 8???
Luxe siliconen

11,95
Bestelnr. 8???
Luxe siliconen

11,95

Bestelnr. 8??? 
Luxe siliconen

9,95



104 DVD HOMO

Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
DVD’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Christian Wilde is de cipier die moet 
waken over de Troy Daniels. Hij 
laat niets heel van deze bad-boy!

BOUND GODS
Engels gesproken

DVD

Sebastian Keys en Kieron Ryan 
zijn ervaren homo S/M sletjes 
die veelvuldig via een open sex 
kanaal op internet onder handen 
zijn genomen. Geen medeli-
jden voor deze bondage hoeren 
op deze DVD dus, ze zijn echt 
wel wat gewend! In deze film 
komen ze vrijwillig naar een S/M 
speelgrot onder een van San 
Francisco`s meest favoriete gay 
bars om te laten zien hoeveel 
pijn, sex en vernedering ze 
aankunnen van Meester Avery 
en meer dan 100 toeschouwers 
via de webcam. En wij mogen er 
nu ook bij zijn! 

Alle opdrachten worden stuk 
voor stuk uitgevoerd en het gaat 
er hard en geil aan toe! Het 
is ongelofelijk wat deze jongens 
verwerken: hun pikken worden 
afgebonden, ze worden afge-
tuigd met zwepen, ze worden 
bespuugd en vernederd etc etc. 
Acteurs: Sebastian Keys en 
Kieron Ryan

GAY PAIN
Duits gesproken

DVD

Deze DVD bevat een live chat 
sessie waarbij de chatters elkaar 
kunnen zien en verzoekjes indi-
enen om voor de camera uit te 
voeren. We zien Jason Miller en 
Leof Pierson eerst worden vast-
gebonden aan een soort metalen 
stangen waarna hun kleren in 
een keer van hun lijf worden 
gerukt. De jongens zien er geil 
uit en schreeuwen als Meester 
Avery de laatste kledingflarden 
van hun lichaam verwijderd dmv 
de zweep hardhandig te han-
teren.

Ze worden hard genaaid, flink 
vernederd en in verschillende 
standjes onder handen genomen. 
Zeer geile en harde scenes, 
die lang doorgaan nadat ze zijn 
klaargekomen. En de jongens 
maar smeken dat hun Meester 
aub ophoudt, ze kunnen niet 
meer...Acteurs: Jason Miller en 
Leof Pierson

BONDAGE GAY 
Duits gesproken

DVD

Dakota  Wolfe is nieuw in de 
buurt en hij krijgt een warm wel-
kom om nooit te vergeten. 

URINOIR SLET
Engels gesproken

DVD

Bestelnr. 8000
151 Min

13,50
Bestelnr. 8020

106 Min

13,50
Bestelnr. 8030

70 Min

13,50

Bestelnr. 8055
64 Min

13,50

Sebastian Keys

Jason Miller
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Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al.

KANAAL ANAAL
Duits gesproken

DVD

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al.

KANAAL ANAAL
Duits gesproken

DVD

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al. Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! En omdat de vibrator zo klein 
is (hij past om m`n vinger!) denkt hij dat 
ie zo`n goede minnaar is... Wij weten wel 
beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de 
B&W vingervibrator!...toch...?

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en 
heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf 
(als vrouwen) mee te stimuleren zodat we 
eindelijk eens gezamelijk (met onze man) 
kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo 
klein is (hij past om m`n vinger!) denkt hij 
dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte min-
naar: de B&W vingervibrator!...toch...?Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! En omdat de vibrator zo klein 
is (hij past om m`n vinger!) denkt hij dat 
ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte min-
naar: de B&W vingervibrator!...toch...?Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! Acht snoepende mannen en 
zes donkere zoete vrouwen.

CHOCOLADE SLETJES
Duits gesproken

DVD

Supergeile negerin!

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al. 
Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en 
heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf 
(als vrouwen) mee te stimuleren zodat we 
eindelijk eens gezamelijk (met onze man) 
kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo 
klein is (hij past om m`n vinger!) denkt hij 
dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte min-
naar: de B&W vingervibrator!...toch...?Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! En omdat de vibrator zo klein is 

ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: 
de B&W vingervibrator!...toch...?Hij is roze 
van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig 
orgasme op z`n geweten. Er is maar 1 
perfecte minnaar: de B&W vingervibra-
tor!...toch...?Hij is roze van kleur, trilt in 1 
stand en heeft al menig orgasme op z`n 
geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex 
onszelf (als vrouwen) mee te stimuleren 
zodat we eindelijk eens gezamelijk (met 
onze man) kunnen `komen`! En omdat de 
vibrator. (met onze man) kunnen `komen`! 
(met onze man) kunnen `komen`! Acht 
snoepende mannen en zes donkere 
zoete vrouwen. 

STEREO NEUKSTER
Duits gesproken

DVD

Heeft u zich
wel eens een

broodje pindakaas
gevoeld?

Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95
Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95
Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95

Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95
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Blue & White beschikt over een zeer groot assortiment
creme’s om uw ideaal nog sneller te bereiken

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al.

KANAAL ANAAL
Duits gespro-
ken

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al. Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! En omdat de vibrator zo klein 
is (hij past om m`n vinger!) denkt hij dat 
ie zo`n goede minnaar is... Wij weten wel 
beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de 
B&W vingervibrator!...toch...?

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en 
heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf 
(als vrouwen) mee te stimuleren zodat we 
eindelijk eens gezamelijk (met onze man) 
kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo 
klein is (hij past om m`n vinger!) denkt hij 
dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte min-
naar: de B&W vingervibrator!...toch...?Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! En omdat de vibrator zo klein 
is (hij past om m`n vinger!) denkt hij dat 
ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte min-
naar: de B&W vingervibrator!...toch...?Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! Acht snoepende mannen en 
zes donkere zoete vrouwen.

CHOCOLADE SLETJES
Duits gesproken
DVD

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al. 
Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en 
heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf 
(als vrouwen) mee te stimuleren zodat we 
eindelijk eens gezamelijk (met onze man) 
kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo 
klein is (hij past om m`n vinger!) denkt hij 
dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte min-
naar: de B&W vingervibrator!...toch...?Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! En omdat de vibrator zo klein is 

ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: 
de B&W vingervibrator!...toch...?Hij is roze 
van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig 
orgasme op z`n geweten. Er is maar 1 
perfecte minnaar: de B&W vingervibra-
tor!...toch...?Hij is roze van kleur, trilt in 1 
stand en heeft al menig orgasme op z`n 
geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex 
onszelf (als vrouwen) mee te stimuleren 
zodat we eindelijk eens gezamelijk (met 
onze man) kunnen `komen`! En omdat de 
vibrator. (met onze man) kunnen `komen`! 
(met onze man) kunnen `komen`! Acht 
snoepende mannen en zes donkere 
zoete vrouwen. 

STEREO NEUKSTER
Duits gesproken
DVD

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al.

KANAAL ANAAL
Duits gesproken
DVD

Supergeile negerin!

Heeft u zich
wel eens een

broodje pindakaas
gevoeld?

Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95
Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95
Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95

Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95
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Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al.

KANAAL ANAAL
Duits gesproken
DVD

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al.

KANAAL ANAAL
Duits gesproken
DVD

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al. Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! En omdat de vibrator zo klein 
is (hij past om m`n vinger!) denkt hij dat 
ie zo`n goede minnaar is... Wij weten wel 
beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: de 
B&W vingervibrator!...toch...?

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en 
heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf 
(als vrouwen) mee te stimuleren zodat we 
eindelijk eens gezamelijk (met onze man) 
kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo 
klein is (hij past om m`n vinger!) denkt hij 
dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte min-
naar: de B&W vingervibrator!...toch...?Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! En omdat de vibrator zo klein 
is (hij past om m`n vinger!) denkt hij dat 
ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte min-
naar: de B&W vingervibrator!...toch...?Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! Acht snoepende mannen en 
zes donkere zoete vrouwen.

CHOCOLADE SLETJES
Duits gesproken
DVD

Supergeile negerin!

Hij is roze van kleur, trilt in stand en heeft
al menig orgasme op z`n geweten. Hij is
roze van kleur, trilt in stand en heeft al. 
Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en 
heeft al menig orgasme op z`n geweten. 
Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf 
(als vrouwen) mee te stimuleren zodat we 
eindelijk eens gezamelijk (met onze man) 
kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo 
klein is (hij past om m`n vinger!) denkt hij 
dat ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte min-
naar: de B&W vingervibrator!...toch...?Hij 
is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft 
al menig orgasme op z`n geweten. Vooral 
ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk 
eens gezamelijk (met onze man) kunnen 
`komen`! En omdat de vibrator zo klein is 

ie zo`n goede minnaar is... Wij weten 
wel beter! Er is maar 1 perfecte minnaar: 
de B&W vingervibrator!...toch...?Hij is roze 
van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig 
orgasme op z`n geweten. Er is maar 1 
perfecte minnaar: de B&W vingervibra-
tor!...toch...?Hij is roze van kleur, trilt in 1 
stand en heeft al menig orgasme op z`n 
geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex 
onszelf (als vrouwen) mee te stimuleren 
zodat we eindelijk eens gezamelijk (met 
onze man) kunnen `komen`! En omdat de 
vibrator. (met onze man) kunnen `komen`! 
(met onze man) kunnen `komen`! Acht 
snoepende mannen en zes donkere 
zoete vrouwen. 

STEREO NEUKSTER
Duits gesproken
DVD

Heeft u zich
wel eens een

broodje pindakaas
gevoeld?

Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95
Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95
Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95

Bestelnr. 1354
Luxe siliconen

9,95
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gay

chick
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1100

1100

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme 
op z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als 
vrouwen) mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk 
(met onze man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein 
is (hij past om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar 
imee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met 
onze man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij 
past om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar.

HALVE PRIJS
Bestelnr. ??
Meer dan 500 pagina’s 6 STUKS

 60,- 

Meer dan
vijfhonderd pagina´s

INTIEME BRIEVEN
Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme 
op z`n geweten. Vooral geschikt om tijdens sex onszelf (als 
vrouwen) mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk 
(met onze man) kunnen `komen`! ooral geschikt om tijdens sex 
onszelf (als sdadasdasdasdasd).

INTIEME BRIEVEN
Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme 
op z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als 
vrouwen) mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk 
(met onze man) kunnen `komen`! ooral geschikt om tijdens sex 
onszelf (als sdadasdasdasdasd).

INTIEME BRIEVEN
Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme 
op z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als 
vrouwen) mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk 
(met onze man) kunnen `komen`! ooral geschikt om tijdens sex 
onszelf (als sdadasdasdasdasd).

INTIEME BRIEVEN
Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme op 
z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als vrou-
wen) mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met 
onze man) kunnen `komen`! ooral geschikt om tijdens sex.

SEXVERHALEN PAKKET
samen 480
paginas leesgenot

Bestelnr. 1100
Inhoud: 4 bladen

7,95
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private anal sex color climax

gay

pirate

bizarre

tweedehands
Pornobladen

per stuk, ?? pag

4,95

1098

Hij is roze van kleur, trilt in 1 stand en heeft al menig orgasme 
op z`n geweten. Vooral ge-schikt om tijdens sex onszelf (als 
vrouwen) mee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk 
(met onze man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein 
is (hij past om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar 
imee te stimuleren zodat we eindelijk eens gezamelijk (met 
onze man) kunnen `komen`! En omdat de vibrator zo klein is (hij 
past om m`n vinger!) denkt hij dat ie zo`n goede minnaar.

HALVE PRIJS
Bestelnr. ??
Meer dan 500 pagina’s 6 STUKS

 60,- 

Meer dan
vijfhonderd pagina´s

Bestelnr. 6804
Inhoud: 200 pag.

6,95

Bestelnr. 1098
Inhoud: 90 pag.

7,95

30 JAAR PRIVATE JAARBOEK. Een zeer uitgebreid 
fotoverslag in boekvorm over Private. Private, begonnen 
als illegaal blaadje door een `hippie` uit Zweden, nu het 
grootste openbare pornobedrijf ter wereld! (ze zijn geno-
teerd op de beurs in Amerika!)

Wat vindt u in deze uitgave? De geilste foto`s, de mooiste meisjes 
en `t lekkerste sperma van de eerste 30 jaar (1965-1995). Foto`s 
vanaf het allereerste Private magazine tot 30 jaar later! Als ver-
zamelaar mag dit exclusieve boek zeker niet ontbreken in uw 
collectie. P.s. de omslag is discreet zwart, dus valt niet op tussen 
uw kookboeken....

DE KAMASUTRA BOEK wordt beschouwd als het be-
langrijkste Indiase leerboek over de wetenschap van de 
liefde. Het behandelt vele standjes op het gebied van de 
erotiek.

Het is een handleiding voor stelletjes om elkaar te ontdekken en 
plezier te verschaffen. Het leert de man om de vrouw te beha-
gen en zo haar liefde te winnen. Deze rijk geillustreerde uitgave 
bevat maar liefst 90 pagina’s met heel veel strandje. Het boek 
kent iedereen als ‘dat van de vierenzestig standjes’, maar vanuit 
de holistische levensfilosofie van de hindoes staan de seksuele 
verhouding en liefde van de man voor de vrouw niet los van hun 
maatschappelijke, psychische en spirituele context. Het versie-ren 
van lichaam en geest. Nu binnen handbereik!

 Kleur : full collor
 Maat : 16,5 x 23 cm
 Inhoud : 200 pag.

 Kleur : full collor
 Maat : ?/ cm
 Inhoud : 90 pag.

private boek inserts
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BABYDOLL RUCHE
4501

BABY DOLL
4510

BABY DOLL
4513

GROTERE MATEN
BABYDOLLS

4529

BABYDOLL RUCHE 
en doorzichtig nachthemdje, met een 
kanten buste en verstelbare schoud-
erbandjes. Simpel, elegant en doel-
treffend! 
Kleur: panterprint
Maat: XL - XXL en XXXL
Bestelnr: 4501 6,80
MARIO NETSLIP
Een zeer doorzichtige en hoog uit-
gesneden string in een flamboyante 
vlindervorm. Doet het altijd heel erg 
goed in de slaapkamer en op feestjes!

SPECIAAL VOOR DE WAT 
VOLLERE DAMES!!!
Kleur: zwart en wit
Maat: S/M - M/L
Bestelnr: 4529 12,95
WETLOOK SLIP VETERTJE 
Een heren wetlook rio slipje met een 
handig vetertje aan de voorkant. Trek 
maar aan het touwtje en de piemel 
schiet tevoorschijn. Zeg nou zelf, wat 
is er nou spannender dan een erectie 
van een man te kunnen zien door z`n 
onderbroekje heen? Je kan de slip evt 
ook gewoon aanhouden tijdens het 
samenzijn: als je echt heel opgewon-
den bent en er geen tijd meer is om `m 
uit te trekken... Rio achterkant, hoog 
uitgesneden en de veterringetjes zijn 
stoer chroomkleurig.
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past t/m L)
Bestelnr: 2011 14,70
WETLOOK SLIP VETERTJE 
Een heren wetlook rio slipje met een 
handig vetertje aan de voorkant. Trek 
maar aan het touwtje en de piemel 
schiet tevoorschijn. Zeg nou zelf, wat 
is er nou spannender dan een erectie 
van een man te kunnen zien door z`n 
onderbroekje heen? Je kan de slip evt 
ook gewoon aanhouden tijdens het 
samenzijn: als je echt heel opgewon-
den bent en er geen tijd meer is om `m 
uit te trekken... Rio achterkant, hoog
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past t/m L)
Bestelnr: 2011 14,70
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CAT SUIT

GROTERE MATEN
CATSUITS

4515 achterkant

4515
catsuit met ‘criss 
cross’ achterkant

4511 achterkant

TARZAN SLIP 
Tarzan is een luxe herenslip om jalo-
ers op te worden: heerlijk zacht aan-
voelende stof, uw geslachtsdeel komt 
er mooi in uit en de achterkant is als 
een gewone onderbroek. Niks tussen 
de billen dus... Let ook eens op de 
perfecte vorm en de fantastische snit.
Word `een tijger` in uw slaapkamer 
met onze exclusieve Tarzan slip. Voor 
de prijs hoef je het niet te laten! 
Kleur: panterprint
Maat: 1 maat (44 t/m 56)
Bestelnr: 2007 6,80
MARIO NETSLIP
Dit Italiaanse super ontwerp is ver-
vaardigd van zachte netstof die beslist 
niet beklemmend om uw lichaam zit. 
Mario heeft een ‘rio’-achterkant (dus 
tussen uw billen) en zit lekker met en 
zonder uw bovenkleding. Makkelijk 
wasbaar (gewoon in de wasmachine), 
nat ophangen en klaar! NIET in de 
droger want dan slijt de zachte net-
stof sneller. Heeft u eerder weer een 
nieuwe nodig...
Kleur: zwart en wit
Maat: S/M - M/L
Bestelnr: 2017 12,95
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GROTERE MATEN
KOUSEN

STRETCHKOUS ZONDER NAAD ZELFOPHOUDEND
4519

NETKOUS NAAD
4512

STRETCHKOUS NAAD
4514

stretchkous zonder 
naad voor jarretel

4500

TARZAN SLIP 
Tarzan is een luxe herenslip om jalo-
ers op te worden: heerlijk zacht aan-
voelende stof, uw geslachtsdeel komt 
er mooi in uit en de achterkant is als 
een gewone onderbroek. Niks tussen 
de billen dus... Let ook eens op de 
perfecte vorm en de fantastische snit.
Word `een tijger` in uw slaapkamer 
met onze exclusieve Tarzan slip. Voor 
de prijs hoef je het niet te laten! 
Kleur: panterprint
Maat: 1 maat (44 t/m 56)
Bestelnr: 2007 6,80
MARIO NETSLIP
Dit Italiaanse super ontwerp is ver-
vaardigd van zachte netstof die beslist 
niet beklemmend om uw lichaam zit. 
Mario heeft een ‘rio’-achterkant (dus 
tussen uw billen) en zit lekker met en 
zonder uw bovenkleding. Makkelijk 
wasbaar (gewoon in de wasmachine), 
nat ophangen en klaar! NIET in de 
droger want dan slijt de zachte net-
stof sneller. Heeft u eerder weer een 
nieuwe nodig...
Kleur: zwart en wit
Maat: S/M - M/L
Bestelnr: 2017 12,95
WETLOOK SLIP VETERTJE 
Een heren wetlook rio slipje met een 
handig vetertje aan de voorkant. Trek 
maar aan het touwtje en de piemel 
schiet tevoorschijn. Zeg nou zelf, wat 
is er nou spannender dan een erectie 
van een man te kunnen zien door z`n 
onderbroekje heen? Je kan de slip evt 
ook gewoon aanhouden tijdens het 
samenzijn: als je echt heel opgewon-
den bent en er geen tijd meer is om `m 
uit te trekken... Rio achterkant, hoog 
uitgesneden en de veterringetjes zijn 
stoer chroomkleurig.
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past t/m L)
Bestelnr: 2011 14,70
WETLOOK SLIP VETERTJE 
Een heren wetlook rio slipje met een 
handig vetertje aan de voorkant. Trek 
maar aan het touwtje en de piemel 
schiet tevoorschijn. Zeg nou zelf, wat 
is er nou spannender dan een erectie 
van een man te kunnen zien door z`n 
onderbroekje heen? Je kan de slip evt 
ook gewoon aanhouden tijdens het 
samenzijn: als je echt heel opgewon-
den bent en er geen tijd meer is om `m 
uit te trekken... Rio achterkant, hoog
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past t/m L)
Bestelnr: 2011 14,70



GROTERE MATEN PANTIES 113

GROTERE MATEN
PANTIES

NETPANTY CLASSIC MET NAAD
4522

STRETCHPANTY NAAD
4532

STRETCHPANTY STEENTJES
4538

netpanty naad steentjes
4536

Met

‘Svarowski’ 

Met

‘Svarowski’ 

TARZAN SLIP 
Tarzan is een luxe herenslip om jalo-
ers op te worden: heerlijk zacht aan-
voelende stof, uw geslachtsdeel komt 
er mooi in uit en de achterkant is als 
een gewone onderbroek. Niks tussen 
de billen dus... Let ook eens op de 
perfecte vorm en de fantastische snit.
Word `een tijger` in uw slaapkamer 
met onze exclusieve Tarzan slip. Voor 
de prijs hoef je het niet te laten! 
Kleur: panterprint
Maat: 1 maat (44 t/m 56)
Bestelnr: 2007 6,80
MARIO NETSLIP
Dit Italiaanse super ontwerp is ver-
vaardigd van zachte netstof die beslist 
niet beklemmend om uw lichaam zit. 
Mario heeft een ‘rio’-achterkant (dus 
tussen uw billen) en zit lekker met en 
zonder uw bovenkleding. Makkelijk 
wasbaar (gewoon in de wasmachine), 
nat ophangen en klaar! NIET in de 
droger want dan slijt de zachte net-
stof sneller. Heeft u eerder weer een 
nieuwe nodig...
Kleur: zwart en wit
Maat: S/M - M/L
Bestelnr: 2017 12,95
WETLOOK SLIP VETERTJE 
Een heren wetlook rio slipje met een 
handig vetertje aan de voorkant. Trek 
maar aan het touwtje en de piemel 
schiet tevoorschijn. Zeg nou zelf, wat 
is er nou spannender dan een erectie 
van een man te kunnen zien door z`n 
onderbroekje heen? Je kan de slip evt 
ook gewoon aanhouden tijdens het 
samenzijn: als je echt heel opgewon-
den bent en er geen tijd meer is om `m 
uit te trekken... Rio achterkant, hoog 
uitgesneden en de veterringetjes zijn 
stoer chroomkleurig.
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past t/m L)
Bestelnr: 2011 14,70
WETLOOK SLIP VETERTJE 
Een heren wetlook rio slipje met een 
handig vetertje aan de voorkant. Trek 
maar aan het touwtje en de piemel 
schiet tevoorschijn. Zeg nou zelf, wat 
is er nou spannender dan een erectie 
van een man te kunnen zien door z`n 
onderbroekje heen? Je kan de slip evt 
ook gewoon aanhouden tijdens het 
samenzijn: als je echt heel opgewon-
den bent en er geen tijd meer is om `m 
uit te trekken... Rio achterkant, hoog
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past t/m L)
Bestelnr: 2011 14,70
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1/4 CUP BH WIT
1500

PUSH UP BH
3070

VETER BH (OP=OP)
1511

BH MATEN

SEXY BH’S
1/4 CUP BH WIT
Deze BH is gemaakt van mooi fijn 
kant, en heeft een extra stevige (1/4) 
cup die de borsten goed onder-
steunen. Onze maagdelijk witte BH 
kunt u op de rug (d.m.v. twee haakjes) 
zo strak maken als u wilt, ook de 
schouderbandjes zijn verstelbaar. 
Goed te combineren met slip Art.nr: 
1512 en jarretel Art.nr: 1536
Kleur: wit kant
Maten:  
70 B
75 B + 75 C
80 B + 80 C
85 B + 85 C
Bestelnr: 1500 8,95
90% Polymide 10% Elasthan

VETER BH
Een prettig zittende katoenen glans 
BH, die sexy touwtjes in het midden 
heeft. Verstelbare schouderbandjes. 
Goede pasvorm. Op = Op 
Kleur: zwart satijn
Maat:  
70 B
75 B + 75 C
80 B + 80 C
85 C
Bestelnr: 1511 16,95
82% Polymide 18% Elasthan

PUSH UP BH
Klassieke push-up BH geheel ge- 
maakt van Brussels kant met verstel-
bare schouder bandjes. Voor bijpas-
send slipje: zie Art. nr: 3071. Laat 
uw borsten mooier uitkomen met deze 
BH, die iedereen echt moet hebben. 
Voor een Liz Taylor snede tussen de 
borsten! Hollywood-proof.
Kleur: rood, wit en zwart
Maat: 
70 A + 70 B + 70 C
75 A + 75 B + 75 C
80 A + 80 B + 80 C
85 A + 85 B + 85 C
Bestelnr: 3070 11,95
Elastiek:80% Nylon 20% Spandex
Cups:100% Nylon
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PLAK BH

BH VULLING
1057

OPBERGZAKJE
1528

LIQUID EDGE
1528

1532

BH
PLAK BH 5X
- Te dragen onder elk kledingstuk
- 5 paar in een verpakking
- Verkrijgbaar in de cupmaten                   
  A t/m DD
Plak BH Classic, voor onder een 
strapless jurk waarbij het `bust-
iergedeelte` van de jurk wordt onder-
steund door baleinen en dus onder de 
armen niet bloot is!
Kleur: blanke huid
Maat: A + B + C + D + DD
Bestelnr: 1532 17,75
100% Rayon/viscose

THE LIQUID EDGE
- Voor push-up effect
- Twee zakjes gevuld met siliconen
- Twee paar katoenen instophoesjes  
- In wit en zwart 
- Wasbaar in wasmachine
- Past in alle soorten BH
- Made in USA

Kleur: blanke huid
Maat: 1 maat
Bestelnr: 1528 39,90
Polyurethane, foam en mineraal olie

BH VULLING
Altijd al vollere borsten willen heb-
ben zonder gerbuik te maken van 
plastische chirugie? Deze twee BH 
vullingen maken van uw bescheiden 
boezem een extra volle cup. Ook wel  
bekend als kipfiletjes. Zonder bandjes 
en gemaakt van steriel siliconen. Per 
2 stuks.
Kleur: blanke huid
Maat: 1 maat 
Bestelnr: 1057 34,50
100% siliconen

1532

MET KATOENEN HULSJE

ZONDER HULSJE
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PLAK SETJE, OPEN SETJE
1586

RUCHE BIKINI SETJE

SEXY 
SETJES

PLAK BH SETJE MET FRANJE
Met bijpassende G-string! Zwart 
mini plaksetje met kanten BH tepel-
plakkertjes (met kwastjes) en roze 
siersteentje in hartvorm. Maakt ook 
van uw vrouw een nachtclub dan-
seres! U kent ze wel: die sexy dames 
van de `Moulin Rouge` die de `Can 
Can` dansen. Wilt u het ook eens 
proberen, koop dan deze set:
- 2 kanten plakkers (met kwastjes)   
   voor op de tepels
- Mini slip in hartvorm 
Kleur: zwart (met roze)
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 1586       15,95
100% Nylon

OPEN BH EN SLIP
Dit open BH-tje en open slipje is 
niet voor iedere gelegenheid bedoeld. 
Het pikante setje is dan ook alleen 
gemaakt voor pikante avonden.
Vervaardigd van zacht doorzichtig 
stof en verder afgewerkt met reepjes 
kant en strikjes. Het slipje kan open 
maar ook dicht gedragen worden 
en is aan de zijkanten voorzien van 
zacht elastiek.
Kleur: rood (met zwart)
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1555 14,95
100% Nylon

BIKINI SETJE RUCHE
Kanten ruche BH en string slipje. 
Modern en jeugdig voor bijvoorbeeld 
op het strand of in de sportschool. 

Kleur: zwart wit en rood 
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 3058 24,95
100% Nylon 3058

1555

detail ruche
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SEXY
SETJES

3-DELIG KANT SETJE
Kanten mini set, 3-delig:
1 - Strik BH met verstelbare  
      schouderbandjes
2 - Bijpassende jarretels
3 - Bijpassend slipje
Een lekker doorzichtig kanten setje 
met een sexy BH, die u van voren kunt 
losmaken door aan de strik te trek-
ken. De jarretelbandjes zijn verstel-
baar en een schattig klein (kanten) 
slipje maakt het geheel af.
Niet vergeten de kousen apart mee te 
bestellen svp!
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 3085 23,95
100% Nylon

WETLOOK STRANDSETJE
Wetlook BH setje met roestvrij stalen 
noppen en bijpassende slip. Bent u 
een moderne zelfbewuste vrouw? U 
heeft thuis de broek aan? Dan heb-
ben wij een bijzonder spannend setje 
voor de bijv een avondje uit naar een 
`kinky` Club. Trek het aan (en uit...) 
en u zult zien dat alle mannen achter 
u aan zitten! Sex geeft macht en 
macht is sexy! 
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1592 39,95
100% Polyester

3 DELIG KANTEN SETJE & WETLOOK BIKINI SET
15923085
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CORSETTEN
CORSET VETER 
Een zeer chique corselet van mooi 
kant met in het midden doorschijnend 
stof en een subtiel strikje. Ze is voorz-
ien van afneembare schouderbandjes 
en het bijpassende stringslipje laat 
uw billen mooi uitkomen. Ze is een 
prachtig corselet voor een zeer laag 
prijsje! GRATIS bijpassende slip! 
Kleur: rood met zwart 
Maat:  
75 A + B + C + D
80 B + C + D
85 B + C + D
Bestelnr: 1621 44,90
Corset veter: 70% Polyamide,25% 
Polyester, 5% Elasthan. Slip: 50% 
Polyamide, 50% Polyester

CORSET SATIJN
Klassiek satijnen corset. Voor een 
superslanke taille. Afgewerkt met 
zwart kant en een zwarte rijgveter 
aan de voorkant. Met baleinen en 
beugels in cups. De achterkant is 
van een elastische sterke zwarte stof 
gemaakt. Met gratis G-string!

Kleur: rood (met zwart kant)
Maat:  
70 A + 70 B + 70 C
75 A + 75 B + 75 C
80 B + 80 C + 80 D
85 C + 85 D + 85 DD
90 C + 90 D + 90 DD
95 C + 95 D + 95 DD
100 C + 100 D + 100 DD
Bestelnr: 1563 47,95
Corset satijn:50% Acetate 45% 
Polyamide 5% Elasthan G-String: 
100% Acetate

CORSET VETER
1621

1563
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CORSETTEN
MADONNA CORSET
Madonna corset van Frans kant met 
schouderbandjes en jarretelles die 
makkelijk te verstellen zijn.
De dubbele sluiting op de rug op de 
rug is ook verstelbaar. De BH cup 
is van boven voorzien van een elas-
tisch randje waardoor uw borsten 
perfect voor de dag zullen komen. 
Bijpassend:
- Kousen: Art.nr: 1561
Voor grotere maten: zie Art.nr: 4526
Kleur: zwart, wit en rood
Maat: 
70 A + 70 B + 70 C
75 A + 75 B + 75 C + 75 D
80 A + 80 B + 80 C + 80 D
Bestelnr: 3034 39,95
Corset: 82% Polyamide, 15% 
Polyester, 3% Elasthan. Slip: 50% 
Polyamide, 50% Polyester

MADONNA XL
Voor de vollere vrouw!
Kleur: rood, wit en zwart
Maat:
85 B + 85 C + 85 D 
90 B + 90 C + 90 D 
95 B + 95 C + 95 D
Bestelnr: 4526 42,50
81% Polyamide, 15% Polyester, 4% 
Elasthan.

BODYSTOCKING 20 DEN
Een Blue & White klassieker!! Deze 
zeer transparante body, 20 denier, 
met dunne schouderbandjes slaat 
alles. Dan kun je misschien beter 
niks aantrekken... Nee dus, want de 
glimmende zwarte stof werkt erg lus-
topwekkend. Met veel licht heb je wat 
aan, maar met weinig licht lijkt het 
alsof je bloot bent!  
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1517       11,85
100% Polyamide

MADONNA CORSET
3034 3034

3034

1517

Madonna XL
4526
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BODY
STOCKINGS

NETBODY LUSTY        BODY KANT PASSION

NET JARRETEL BODY
3059

JARRETEL BODY KANT
3076

15161507

NETBODY LUSTY
Bedoeld voor de vrouw die zich bewust 
is van haar eigen seksualiteit. Deze 
doorzichtige netbody past zich aan de 
vorm van uw lichaam aan. De druk-
kertjes in het kruis zijn erg handig als 
u even snel een samenzijn wil hebben! 
Simpel, doeltreffend en uitermate sexy. 
Kleur: zwart en rood
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1507 13,75
100% Polyamide

BODY KANT PASSION
Deze doorzichtige body laat de benen 
en kont heel goed uitkomen. Wilt u 
langere benen hebben? Dat kan, want 
deze body in de kleuren zwart en rood 
is hoog uitgesneden in de taille (van 
voren en achter), zodat uw benen 
langer lijken. 
Kleur: zwart en rood
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1516 12,95
100% Polyamide

NET JARRETEL BODY 
INCL GRATIS KOUSEN
Gemaakt van netstof. Zwarte net jar-
retelbody met kousen en een bijpas-
sende G-string. De hele set compleet 
dus! En dat voor die prijs!! 
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 3059 23,95
100% Nylon

JARRETEL BODY  KANT 
Chique kanten jarretelbody met bij-
passende slip. Doordat er lycra in het 
zachte kant is verwerkt en zowel de 
schouder- als jarretelle bandjes ver-
stelbaar zijn, zit deze body gewoon als 
gegoten! Uw borsten worden automa-
tisch gecorrigeerd en blijven netjes op 
hun plaats, het GRATIS slipje bedekt 
net iets meer huid dan een normale 
tanga waardoor u zich geen zorgen 
hoeft te maken als de `bikini-lijn` niet 
helemaal strak geschoren is... Kousen 
apart leverbaar.
Kleur: zwart en wit
Maat: M (36/40), L (42/46)
Bestelnr: 3076 42,95
85% Nylon, 15% Spandex
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SEXY BODY LOISSTRETCH WETLOOK BODY
3056 1594

BODY
STOCKINGS

NETSHIRT LANGE MOUWEN
1521

STRETCH WETLOOK BODY
Helemaal `ge-restyled` en terug van 
weg geweest: Onze Wetlook Stretch 
body! Jaren geleden verkochten wij 
dit model voor dezelfde reden als nu: 
ze is makkelijk draagbaar en heel 
erg sexy... Tegenwoordig hebben de 
jonge meiden `t ontdekt en zijn we 
opeens nog `hip` ook! Het elastische 
satijnachtige bovenstukje heeft een 
haltersluiting (sluit dmv een strikje 
in de nek) en de cupmaat kun je zelf 
bepalen doordat het `stofje` op de 
borsten verstelbaar is. Bepaal dus zelf 
hoeveel hij krijgt te zien... Het slipje 
is lekker zacht en stretchy met een 
gewone achterkant.
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 3056 28,85
100% Nylon

SEXY BODY LOIS
Lois zat jaren in onze collectie en 
toen ging de fabriek failliet. En dat 
terwijl het een van ons best verkochte 
body`s was... Paniek dus!! Maar ze is 
gelukkig weer terug: deze 20 denier 
doorzichtige bodystocking, van extra 
sterke pantystof zodat er minder snel 
een ladder in komt. Probeer haar maar 
uit: ze zit als gegoten om je lichaam! 
Het colletje en mouwen zorgen voor 
een chique en sexy uitstraling. De 
body is te openen d.m.v. weggewerkte 
drukkertjes in het kruisje.
Kleur: zwart, rood en wit
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 1594 19,95
100% Polyamide

NETSHIRT LANGE MOUWEN
Dit sexy shirt valt heerlijk rond het 
lichaam en voelt fluweelzacht aan.
Draag haar bijvoorbeeld op vakantie, 
als je van het strand naar de kamer 
loopt, of ‘s avonds onder een jasje 
of op een spijkerbroek. U zult zeker 
succes hebben! Sexy zijn begint met 
jezelf sexy te voelen...
Kleur: zwart rood en roze
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1521 19,95
95% Nylon, 5% Elasthan
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BABY DOLLS
JURKJES

BABYDOLL MODERN                BABYDOLL KORT
3019

LANGE BABYDOLL         BABYDOLL VOORSLUITING
3082

3016

3021

BABYDOLL MODERN 
Frisse babydoll met kanten cupjes en 2 
`splitten` aan de voorzijde.``Makkelijk 
voor mijn Harry, want die `ken` nooit 
wachten tot ik het `uit` heb en maakt 
zo al m`n lingerie kapot! Doe mij er 
maar twee dus, Blue & White!`. Met 
GRATIS bijpassende slip.
Kleur: zwart, rood en wit
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 3019 34,65
100% Nylon

LUXE BABYDOLL KORT 
Deze Franse babydoll, met aan de 
boezemzijde een geplooide ruches-
trook, heeft spannend bewegende 
kwastjes langs de cups. U blijft naar 
haar `voorgevel` kijken! Maar ja, 
als ze u zo ontvangt, dan gaat alles 
waarschijnlijk ook zo weer uit... 
Kijken mag dus! Incl. Gratis bij- 
passende string met kwastjes.
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 3016        34,90

LANGE BABYDOLL KANT 
Lange babydoll met kanten cup, 
uitdagende voorsluiting en bijpas-
sende string. Perfect voor lange 
zwoele avonden (in de tuin, op het 
balkon of voor de open haard?). 
Wij zouden er niet mee op de 
waterfiets gaan, want dan wordt 
hij nat, en dan kijk je dwars door 
alles heen. Vooral het slipje...
Kleur: wit
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 3021 27,80
BABYDOLL SLUITING 
Hetzelfde idee als artikel 
3021, maar dan in het zwart! 
Babydoll met voorsluiting en 
schitterende `strass` steentjes 
op de cup.Gratis bijpassende 
doorzichtige string
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 3082 28,85

3019

3019
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BABY DOLLS
JURKJES

NETJURK VETERBOEZEM        HALSJURKJE NET

TRANSPARANT JURKJE       SATIJNEN OCHTENDJAS

30111580

3053

incl.
GRATIS
hand-

schoenen

3078

3081

NETJURK VETERBOEZEM 
Een zeer doorzichtig zacht aan-
voelend grof netjurkje met een vet-
ertje tussen de borsten en elastische 
schouderbandjes. String: gemaakt 
van elastisch doorzichtig dun netstof.
Handschoenen: zonder vingers en 
gemaakt van grof netstof.
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1580 33,85
100% Nylon

HALSJURKJE NET 
Een zeer rekbaar jurkje met net 
gaatjes en diepe ronde v-hals. Laat 
werkelijk niets aan de verbeelding 
over! De stof is zeer elastisch en net 
structuur zorgt ervoor dat ook uw 
lichaam er prachtig uitkomt!  
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 3011 17,80
`TRANSPARANT JURKJE 
Met bijpassende G-string! Stretch 
onderjurkje afgezet met roze strikjes.
Elegant en sexy!
Kleur: zwart met roze strikjes
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 3053        29,80
100% Nylon

SATIJNEN BABYDOLL 
Deze `babybilletjes` zachte satijnen  
 babydoll valt glad om het lichaam,   
    voelt erg sexy tijdens het slapen en    
                     laat ook uw seksleven weer floreren| 
                       En wilt u helemaal perfect voor de       
             dag komen (voor bijv. de glazen 
    wasser?), bestel dan tevens  
     de elegant slank afkledende  
            satijnen ochtendjas. 
        Kleur: rood en zwart  
      Maat: S + M + L + XL
   Bestelnr: 3078     15,95
 100% Polyester

SATIJNEN OCHTENDJAS 
Het betreft hier dus alleen ‘t ochtend 
jasje (ook wel kimono of peignoir 
genoemd). Draag hem met of mis- 
schien zonder de bijpassende baby-
doll (art 3078) als u `s zondag och-
tend z’n ontbijt op bed brengt. 
Kleur: rood of zwart
Maat: S + M + L + XL 
Bestelnr: 3081        24,95
100% PolyesterSATIJNEN BABYDOLL
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VENITIAANS MASKER PRIVATE AFFAIR

KANTENMASKER ROOD

3015

1595

MASKERS
VENITIAANS MASKER  
Geheel nieuw in onze collectie! Een 
pronkstuk uit het prachtige en mys-
terieuze Venetie! Een metaal gezichts 
masker met bladgoud en ingelegde 
replica diamantjes. Het metaal is op 
een speciale manier gevormd zodat 
de afwerking zeer delicaat is en dus 
makkelijk te vormen naar uw eigen 
maat of gezichtsvorm en past dus 
nagenoeg altijd, bij iedereen! Het 
masker wordt op de achterkant bev-
estigd aan het hoofd door middel van 
een luxe satijnen lintje voor veilig en 
sexy draagcomfort! 
Kleur: goud met diamandjes
Maat: 1 maat 
Bestelnr: 3015 42,90
100% Metaal

BACI 4 DELIG SETJE
Kleur: zwart
Maat: 1 maat, past t/m L
Bestelnr: 1597 27,95
92% Nylon, 8% Spandex

KANTENMASKER
Terug van weggeweest bij Bue & White, de 
luxe uitvoering van het kanten oogmask-
er. Deze keer hebben wij een super deal 
weten te sluiten en leveren we de satijnen 
pols-boeien die hiernaast op de foto zijn 
afgebeeld. Alles is gemaakt van makkelijk 
te reinigen kunststof en kan gewoon in de 
wasmachine op 30 graden. Leverbaar in 
zwart en rood. Met hangende versiersels 
aan zowel het masker als de boeien. 

Kleur: zwart, rood
Maat: 1 Maat
Bestelnr: 1595 16,50
100% Polyester

1597
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NONNENPAKJE               ZUSTERJURKJE
15301508

THEMA
LINGERIE

DOORKIJK PETTICOAT
1556

NONNENJURKJE 
De all-time best sellers van Blue & 
White! Een zwart hoog glanzend strak 
jurkje met vlindermouwen. Ook de 
nekboord en de hoofdkap en doek zijn 
inbegrepen in deze luxe set.
Kleur: zwart met wit
Maat: S/M - M/L
Bestelnr: 1508 79,80
ZUSTERJURKJE
Stof: licht glanzend, licht elastisch, 
handwas 40 gr. Voorkant: rode rit-
sluiting, jurkje is bewerkt met rode 
stiknaden en nep zakje op borsthoog-
te. Kapje: breedte 8,5 cm. Een sexy 
zusterjurkje met Gratis bijpassend 
kapje. Ideaal om hem te verrassen en 
voor speciale feestjes!
Kleur: wit met rood
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 1530 39,95
100% Polyester

DOORKIJK PETTICOAT 
Excl. slip! Een doorzichtige petticoat 
bestaande uit twee lagen ruime klok-
kende stof van gesteven nylon, waar-
door de daarover gedragen rok zeer 
wijd uitstaat. Met elastiek in de taille 
en afgewerkt met doorzichtig kant.U 
kunt hem natuurlijk ook zonder rok 
dragen, is wel zo spannend...
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past t/m L)
Bestelnr: 1556 24,95
100% Nylon



126 THEMA LINGERIE

ROODKAPJE

THEMA
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1622

NANNY JURKJE   -    TIROLER SETJE HEIDI
3029 1623

ROODKAPJE 
Kleur: zie afbeelding
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 1598 59,95
100% Polyester

BUNNY SETJE
Bunny setje bestaat uit: roze koni-
jnen oortjes, een wit doorschijnende 
BH afgewerkt met een (nep) bontje, 
bijpassende slip met aan de voork-
ant hetzelfde (nep) bontje en aan de 
achterkant een staartje met een bol-
letje. Als extra geeft Blue & White een 
reserve staartje.
Kleur: roze met wit
Maat: 36 t/m 44 (1 maat) 
Bestelnr: 1622        34,50
100% Nylon

NANNY JURKJE
Het zwarte serveersterjurkje met wit 
schortje heeft pofmouwtjes en rijg-
koortje om uw boezem verleidelijk 
omhoog te drukken. Wilt u ook eens 
weten hoe het voelt om als een seksob-
ject door het leven te gaan? Houdt er 
dan wel rekening mee dat iedere man 
graag onder uw jurkje wil kijken en 
het is ten strengste verboden om onder 
NANNY een slipje te dragen!
Kleur: zwart met wit
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 3029 37,95
100% Polyester

TIROLER SETJE HEIDI 
Gemaakt van wit doorschijnend stof 
en het middenstuk van elastisch glan-
zend stof. De witte bovenkant laat de 
borsten mooi uitkomen en bezit leuke 
pofmouwtjes. Het witte doorschi-
jnende rokje is aan de onderkant 
afgewerkt met een groot stuk kant. 
Het bijpassende doorzichtige broekje 
heeft een kanten randje en een gewone 
sexy achterkant.

Kleur: wit met zwart
Maat: S - M - L - XL 
Bestelnr: 1623        32,95
100% Nylon

BUNNY SETJE
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SCHOOLMEISJE SET
1610

NURSE STREEPJE SET

1610

1610

1642

SCHOOLMEISJE SET 
Een super sexy uitvoering van een 
klassieker: het schoolmeisjes tenue.
Transparant topje en een slim rokje 
dat sluit dmv klittenband: past dus 
bijna iedereen! Kniekousjes niet 
inbegrepen maar wel een aanrader! 
Kleur: zie afbeelding
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1610 31,95
100% Polyester

NURSE STREEPJE
Het schortje kunt u met een bandje 
van achteren vastmaken, zodat u zelf 
kunt bepalen hoe strak u het jurkje om 
het middel wilt hebben. Het kraagje 
en de mouwtjes zijn mooi afgewerkt. 
Een sexy, kort en charmant blauw-wit 
gestreept zustersjurkje voor plezier 
na het werk. Inclusief zusterskapje 
en shortje.
Kleur: blauw en wit
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 1642 36,70
100% Polyester
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CATSUITS
PANTYSTOF

PANTY CATSUIT STRETCH CATSUIT 
1596 1570

OPEN CATSUIT CLASSIC 
Catsuit `Open` 15 denier. Blue & 
White klassieker! Het kruisje en de 
heupen zijn open, de spaghettibandjes 
zorgen voor ultiem draagcomfort!
Leuke Tip: Draag `m eens als een 
bodystocking onder een spijkerbroek! 
Je partner zal z`n ogen niet gel-
oven wanneer je je broek uittrekt en 
meteen met een spannend open kruis 
tevoorschijn komt...
Kleur: zwart en wit
Maat:  36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 3022 19,50
100% Polyamide

  PANTY CATSUIT
Deze zachte van pantystof gemaakte 
catsuit kan aan twee kanten gedragen 
worden. Een `zig-zag`zijde (zie foto), 
vooral geschikt voor sexy avonden.
Een `gesloten`zijde (zie Art.nr: 1558). 
Ze heeft een open kruisje, gesloten 
voeten en is half doorzichtig. 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1596 17,95
100% Polyamide

STRETCH CATSUIT OPEN 
Een sexy catsuit met open borsten en 
kruis, en een diepe V-hals.
Ze is halfdoorschijnend en heeft een 
klein open kruisje. Gemaakt van erg 
zachte `pantystof`en is 100 % Nylon/
polyamide, dus goede kwaliteit!
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1570 17,95
100% Polyamide
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KATOENEN SLIP

CATSUITS
KANT

STRETCH CATSUIT 
16181524

OPEN CATSUIT ROMA
1567

CATSUIT OPEN ROMA 
Voor het bedrijven van de liefde kunt 
u deze catsuit gewoon aanhouden, 
want ze bevat een open kruisje. De 
suit is gemaakt van een zacht en mooi 
materiaal waarin u zich direct op uw 
gemak zult voelen. Ze heeft een hal-
ternek (colletje) met 2 drukknoopjes, 
is mouwloos en heeft gesloten voeten. 
Afijn, een kadootje wat niet uitgepakt 
hoeft te worden!
Kleur: zwart
Maat: S - M -L 
Bestelnr: 1567 22,60
100% Polyamide

CATSUIT PUSSY
Gemaakt van heerlijk zachte stretch-
kant, het kruis en de heupen zijn 
open en de spaghetti bandjes over 
de schouders zorgen voor nog meer 
draagcomfort. Ze zit strak en als een 
kattevelletje om je heen. Is je sexleven 
een beetje ingedut? Hul jezelf in dit 
kittige stretchpakje en presenteer je 
als een stoeipoes aan je partner!
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1524 19,95
KANTEN CATSUIT
Een mooie kanten catsuit met een 
open kruisje, die van voren heel diep 
is uitgesneden en is gemaakt van 
zeer stretchy kant met op de voorkant 
strikjes van dun zijden roze lint die 
de boel bij elkaar houden! Chique en 
sexy in 1 dus..
Kleur: zwart met roze
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1618 16,90
100% Polyamide

CATSUIT PUSSY     -  KANTEN CATSUIT
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NET CATSUITS

NETCATSUITS  JUMBO   -   MOUW -   OPEN NET
162516161627

CATSUIT KRIS KROS - HALS CATSUIT NET
1558

CATSUIT KRIS KROS 
Een netcatsuit die zowel van voren als 
van achter te dragen is! Met een heel 
open kant, die bestaat uit banden (zie 
kleine foto). Zeer sexy in de slaapka-
mer of om te dragen met een spijker-
broek. Aan beide kanten te dragen, 
dus u beslist of de vetertjes tussen uw 
borsten of op uw rug zitten?
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1558 21,60
HALS CATSUIT NET
Een net catsuit met een halsband die 
geen sluiting heeft, moet dus over het 
hoofd heen. Als sexy detail bevat deze 
catsuit ook een open kruisje. Je kan 
hem dus gewoon aanhouden op de 
heetste momenten...
Kleur: zwart 
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 1620 12,95

NETCATSUIT JUMBO  
Net catsuit met `Jumbo` gaten (extra 
grote gaten). De catsuit laat alles 
zien, zit geil en is zeer rekbaar, dus 
geschikt voor bijna iedereen! Leuk 
om te dragen onder een spijkerbroek! 
Kom ook eens langs in onze winkel op 
de Ceintuurbaan 248 te Amsterdam, 
waar wij nog meer lingerie hebben! 
Kleur: zwart en rood
Maat: 36 t/m 48 (1 maat)
Bestelnr: 1627 15,75
NETCATSUIT MOUW 
Een net catsuit zonder naad, die door 
de rekbaarheid iedereen past. Dus 
ook geschikt voor de wat `vollere` 
dames! De mouwen maken dit ook 
een zeer geschikte catsuit voor span-
nende feestjes of events.. 
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 1616 17,80
OPEN CATSUIT NET 
Elastische catsuit met spaghetti 
bandjes. De achterkant heeft geen 
lage open rug, maar dezelfde hoogte 
als de voorkant. Wel met een open 
kruis en billen. het net is wat fijner 
dan bovenstaande suits.
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 1625 16,95

1620

1558 achter
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SATIJNEN HANDSCHOENEN
3001

1602

HANDSCHOENEN

NETHANDSCHOENEN - GLOVET HANDSCHOENEN

NETHANDSCHOENEN OPEN - JUMBO
1603 1552

1534

NETHANDSCHOENEN 
Nethandschoen met een sexy vetertje 
aan de bovenkant, die het geheel een 
heel chique uitstraling geeft. De net 
handschoentjes hebben geen vingers, 
dus dit is de korte uitvoering. Leuk 
om te dragen op een spannend feestje 
of tijdens de sex, want door het ont-
breken van de vingers kunt u hem nog 
steeds goed vasthouden...
Ook in lange uitvoering, Art.nr: 1603.
Kleur: zwart
Maat: 1 maat
Bestelnr: 1534 11,90
GLOVET HANDSCHOEN
Deze mooie lange satijnen hand-
schoenen maken je armen lang en 
slank. Prachtig lang (ze gaan tot over 
de elleboog) voor bijv. een avondje 
uit, maar ook heel sexy voor een 
avondje thuis! Per paar. Ze zijn lever-
baar in diverse kleuren, dus ook voor 
uw chique- (of spannende?) linge-
rie hebben wij een paar bijpassende 
handschoenen. Met Glovet maken wij 
uw outfit compleet!..
Kleur: zwart, rood, wit, 
ivoor, bordeaux, groen en goud 
Maat: 1 maat
Bestelnr: 1602 19,95
SATIJNEN HANDSCH.
Een zeer chique en half `gerimpelde` 
handschoen in de kleur wit. 
Gemaakt van glimmend zacht satijn 
en zit als een tweede huid om de 
armen. Kan bij vele suits en lingerie 
gedragen worden! Leuke tip: streel 
hem eens met de handschoenen aan..
Kleur: wit
Maat: 1 maat (45 cm)
Bestelnr: 3001 18,95
 
 

NETHANDSCH. OPEN
Lange nethandschoen met veter, die 
net tot de elleboog komt, Lekker 
stretchy, zodat iedereen deze hand-
schoen past! Ook verkrijgbaar in 
korte uitvoering (Art.nr: 1534). 
Kleur: zwart 
Maat: 1 maat
Bestelnr: 1603 12,50
NETHANDSCH. JUMBO
Deze zeer stretchy net handschoenen 
komen tot de elleboog en bevat extra 
grote gaten, die veel huid laat zien. 
Geschikt voor iedere vrouw of man, 
dus past altijd!
Kleur: zwart
Maat: 1 maat
Bestelnr: 1552 6,95
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KATOENEN SLIP
1512

KATOENEN SLIP
1540

KATOENEN SLIP
3074

OPEN
SLIPS

KANTEN OPEN SLIP  
Deze slip is gemaakt voor een vrouw 
die wat durft in het leven. Ze is van 
voor en van achter geheel open 
en zeer hoog uitgesneden. Te com-
bineren met: BH (Art.nr: 1500) en 
Jarretel (Art.nr: 1536).
Kleur: wit
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1512 4,80
OPEN KANTEN SLIP
Deze klassieke open slip is bedacht in 
Frankrijk en daar heeft iedere vrouw 
`m in huis. Waarom vraagt u zich af? 
Omdat ze zo geraffineerd is! Op het 
eerste gezicht ziet ze er erg chique uit, 
maar doet u uw benen uit elkaar: dan 
kijkt hij recht in de `roos`! En daar 
houden ALLE mannen van! Verras 
hem maar eens, u zult zien dat u een 
wilde nacht tegemoet gaat! 
Kleur: rood, zwart en wit
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 3074 5,75

BUTTERFLY SLIP  
Butterfly is een slip die we eigenlijk 
al kennen uit de jaren tachtig, maar 
nu helemaal in een nieuw jasje 
gestoken! Wat heeft Butterfly dan 
nieuw? Nou, ze heeft in het jaar 
2004 een open kruisje gekregen, 
maar voor de rest is ze eigen-
lijk zoals vroeger met een string. 
Butterfly is weer helemaal hot en 
terug van weggeweest! Prettig om te 
dragen en met bijna alles te combin-
eren. Ze is niet voor niets een `hit` 
onder de jonge meiden van tegen-
woordig! 
Kleur: zwart, wit en roze
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 1540 7,95
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RAVEN OPEN SLIP

CAROUSSEL SLIP
1549

RAVEN OPEN SLIP
1601

RAVEN OPEN SLIP
achterkant 1601

1601

OPEN
SLIPS

1601

1549

RAVEN OPEN SLIP 
Raven is een open slipje dat iedereen 
past. Ze is gemaakt van fijn doorzich-
tig stof en afgewerkt met een speels 
kantje. Haar achterkant is gemaakt 
in rio vorm en van hetzelfde stofje.
Bezoek ook eens onze winkel op de 
Ceintuurbaan 248 te Amsterdam, 
want daar hebben wij nog veel meer 
lingerie! 
Kleur: zwart/rood, wit en zwart
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 1601 5,95

CAROUSSEL SLIP
Caroussel is net als `t beroemde 
Parijse cabaret de vrouwelijkheid zelf.
Deze slip is van voor naar achter 
geopend, zeer hoog uitgesneden en 
erg sexy. Ze is gemaakt van zacht 
satijn en afgezet met mooi Frans kant.
Een internationale bestseller..
Kleur: rood, paars
Maat: S/M - M/L
Bestelnr: 1549 8,50
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KATOENEN SLIP
1543

STRIKSLIP CLASSIC KANT
3088

ANIMALPRINT RIO
3084

MINI FANTASIE RIO
1619

SATIJNEN SLIP BASIC
1523

VALENTIJN RIO
1637

BANAAN DAMESSLIP
3077

TANGA’S
EN RIO’S

1543

VOGUE TANGA 
Een mooie Franse slip voor vrou-
wen die wel van sexy houden, maar 
toch liever geen open kruisje dragen. 
Vogue is hoog uitgesneden, ze plooit 
langs de heupen en heeft een kruisje 
van katoen. Ze is van voor en achter 
(rio vorm) gmaakt van zacht satijn, 
oringt met Frans kant.
Kleur: paars en rood
Maat: S/M - M/L
Bestelnr: 1543 6,95
STRIKSLIP CLASSIC
Dit is ook weer zo`n uitvinding! Een 
klassieke kanten slip die op de heupen 
wordt gestrikt, waardoor ze altijd 
past! Het kant motiefje is zo ont-
worpen dat `t perfect te combineren 
is met bijna al onze andere lingerie 
waar `bloemetjes` kant in verwerkt 
zit. En `saai` is ze zeker niet, eerder 
zelfs een beetje `ondeugend` doordat 
ze lichtjes doorschijnt...
Kleur: zwart, rood en wit
Maat: 36 t/m 48 (1 maat)
Bestelnr: 3088 5,50
SATIJNEN SLIP BASIC
Een basis slip met mooi afgewerkt 
(zwart) randje. De slip zelf is van 
heerlijk zacht satijn gemaakt. Zo 
zacht dat je er niet van af kunt blijven 
als je er eenmaal over wrijft.. 
Kleur: rood, zwart en wit
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 1523 4,95
ANIMALPRINT RIO 
Een beestachtig sexy print en model. 
Voor de echte tijgers! De bandjes 
hebben nog een klen open stukje aan 
de voorkant wat het extra spannen 
maakt om naar te kijken.. 
Kleur: panterprint
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 3084          4,90
VALENTIJN RIO  
Luxe slip met geborduurde hartjes.
Deze stringslip kan een perfect 
cadeau voor Valentijn zijn, maar is 
eigenlijk geschikt om iedere dag tot 
een feestje te maken. De slip bevat 
twee schattige hartjes aan de voork-
ant en ook op het stof zelf zijn hartjes 
verwerkt. De achterkant heeft een 
klein driehoekje op de bilnaad.
Kleur: zwart met rode hartjes
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 1637 6,80
MINI FANTASIE RIO 
Een sexy minuscuul slipje met 
bandjes, die overal bijpast. Altijd 
handig om te hebben als je je partner 
wilt verrassen. Gemaakt van mooi 
kant, met prettige pasvorm en sexy 
bandjes aan zijkant!
Kleur: zwart
Maat: 36 t/m 46 (1 maat)
Bestelnr: 1619 6,95
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KATOENEN SLIP
1591

KATOENEN SLIP
1541

1591

KATOENEN SLIP
3050

KATOENEN SLIP
1630

KATOENEN SLIP
1609

KATOENEN SLIP

met naad

1579

ZONDER
NAAD

KOUS KANTEN BAND
Stretchkous met een mooie brede kant-
en band aan de bovenkant.   
Kleur: zwart
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1591 13,65
GLANSKOUS
Met lycrastretch en dunne kanten-
band. De maten zijn heel simpel:
confectiemaat = kousmaat. 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1541 9,95
KOUS GEBORD. BAND
Naadloze kous met rood/zwart gebor-
duurde band. Erg luxe!
Kleur: zwart/rood
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1609 15,95
KOUS ‘DECO’ 
Nieuw in de collectie! Een mooie 
kous, die spannender wordt naar mate 
je naar boven gaat.
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 3050 17,50
KOUS ‘HOLLYWOOD’ 
Op en top vrouwelijkheid, perfect zit-
tend en heel geraffineerd.
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1630 12,95

MET NAAD
KOUS RODE NAAD
Kleur: zwart/rode naad
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3075 15,85
KOUS ZWARTE NAAD
Kleur: zwart/zwarte naad
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1579 13,50

3075
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TAILLE SNOERDER SATIJN
1624

STRETCH JARRATEL
1554

BASIS JARRETEL
1560

STRETCH JARRATEL
1535

STRETCH JARRATEL KANT
1526

JARRETELLES
TAILLE SNOERDER
Nieuw in onze collectie is deze 
mooie taille snoerder. Ze is gemaakt 
van satijn, heeft stevige baleinen 
en een mooi sierlijk ruche aan de 
onderkant.
Aan de achterkant kunt u haar sluiten 
en aan de voorkant d.m.v. een veter 
aansnoeren. Voor een slanke taille!!!
Kleur: rood met zwart, zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1624 34,95
STRETCH JARATEL 
Stretch jarretel met breed kant. 
Perfect om bijv. een `buikje` of lidtek-
ens rond de navel te verbergen.Veel 
verkocht model!  
Kleur: zwart en rood
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 1554 15,90
 JARRETEL VAN KANT
Jarretel gemaakt met luxe kant, in 
vele maten. Een tijdloos model dat 
altijd goed in de smaak valt! 
Kleur: zwart en rood
Maat: S - M - L - XL 
Bestelnr: 1535 14,95

BASIS JARRETEL
Een basisjarretel van mooi kant 
met in het midden een rood strikje. 
Mooi smal en nu verkrijgbaar in 3 
verschillende kleuren: zwart, wit en 
rood. Dus voor elke gelegenheid een 
ander kleurtje! Past (bijna) altijd! 
Bezoek ook eens onze winkel op de 
Ceintuurbaan 248 te Amsterdam, 
want daar hebben wij nog veel meer 
jarretels!.
Kleur: zwart, wit en rood
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)   
Bestelnr: 1560         7,80
STRETCH JARRATEL KANT
Stretch materiaal met luxe afwerk-
ing! Stof: 100% Polyamide wat 
het prachtig licht glanzend maakt. 
Stijlvol en speels in een dus! De voor-
kant is met kant bewerkt.
Kleur: zwart
Maat ring: S - M - L - XL
Bestelnr: 1526 13,95
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FRANSE JARRETELS

KOUSEBANDEN 
1588

SARAH
1544

KANTEN JARRETEL
1536

1639

JARRETEL SLIPS
KOUSENBAND
FRANSE JARRETEL
Luxe Franse jarretelslip gemaakt 
van prachtig chique Brussels kant! 
Ideaal voor boven een stel kousen 
(zie verder op deze site). Alleen ver-
krijgbaar in zwart, dus geen bruin, 
zoals op de foto lijkt!
Kleur: chique zwart
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 1639 18,95
SARAH
Hiermee bewijst Blue & White dat 
dragen van een jarretel niet duur 
hoeft te zijn. Sarah is gemaakt van 
zeer fijn kant, en verstelbaar van 
de kleinste tot de grootse maat. 
Natuurlijk zijn haar jarretelbandjes 
ook verstelbaar, voor lange- en korte 
benen. Sarah is dus goed en goed-
koop! En daar houden we van bij 
Blue & White...
Kleur: ivoor, cobaltblauw
Maat: 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1544 7,95
 KANTEN JARRETEL
Een lieflijk kanten jarretelletje met 4 
verstelbare bandjes. Ook de achter-
kant is verstelbaar zodat iedere 
vrouw hem past. Bloemmotief en een 
strikje aan de voorkant Te combin-
eren met: Slip (Art.nr: 1512), 1/4 
cup BH (Art.nr: 1500) en Kousen  
(Art.nr: 3073). 
Kleur: wit
Maat : 36 t/m 44 (1 maat)
Bestelnr: 1536 5,50

KOUSEBANDEN
Deze zeer elastische kousebanden 
zijn bijzonder mooi. Geheel gemaakt 
van kant met een satijnen strikje aan 
de voorkant. Te verkrijgen in diverse 
kleuren, dus vermeld duidelijk de 
gewenste kleur! Verpakt per 2 stuks 
(van 1 kleur).
Kleur: wit, zwart en rood
Maat: 36 t/m 46 (1 maat) 
Bestelnr: 1588          8,95
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ZONDER 
NAAD 

MET NAAD NETKOUSEN
1636 1581

KOUS
1553

JARRETEL KOUSEN
1514

zonder naad

met naad

NETKOUS`JUMBO` 
Deze netkousen hebben zeer grote 
gaten en geven hierdoor een extra 
sexy en bloot effect. Uw (buur)man 
kan overal bij!  
Kleur: zwart
Maat: 36/48! (1 maat)
Bestelnr: 1553 8,90
MET KANTEN BAND
Standdaard netkous met erg luxe kant-
en band. Hoort in iedere garderobe 
thuis. Zeer elastische netstof, mooie 
kanten band. Past iedereen. Mooi en 
voordelig.  
Kleur: zwart
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1514 6,95
 MET RIJGBAND (KANT) 
Mooie netkous die uw benen beter 
tot hun recht laten komen. Kijkt er 
iemand onder uw jurk (of rokje) dan 
zien ze iets echt apart en heel sexy 
tegelijk.
Kleur: zwart
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1636 13,50

MET NAAD
NETKOUS ‘CLASSIC’
Zelfde kous als hierboven maar nu 
met naad.
Kleur: zwart
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3013 7,95

niet meer leverbaar
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 ZONDER 
NAAD 

NETKOUS ‘STANDAARD’ 
Super netkous met mooie, kanten 
band. Zit makkelijk rond het been en 
glijdt niet af. 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 3073 10,85
NETKOUS `JUMBO JR.`
Superstretch netstof, degelijke zelf-
ophoudende band, verstevigd teen-
stukje en comfortabel. Let op: Maat L 
gaat tot 48! 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1513 19,80
 FIJNE NETKOUS
Netkous met lycrastretch, erg fijne 
(micro) netstof, leuke netband, met 
enkele laag `antislip`. Maakt de 
benen slanker.
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1506 14,95

MET NAAD
NETKOUS
Netkous met normale stretch, 100% 
nylon netstof. Kanten zelf-ophoud-
ende band en fijne naad.
Voor dames tot max 1.70 meter!
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1509 11,95

LET OP!!
KOUSEN WORDEN

NIET GERUILD 
(voor uitzonderingen: bel ons)

(020)
610 33 41

KATOENEN SLIP

KATOENEN SLIP

KATOENEN SLIP KATOENEN SLIP

3073

1513

1506 15091509
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STRETCH KOUSEN
ZONDER NAAD
KOUS/KOUSENBAND
Luxe stretchkous met (aangenaaide) 
kousenband. Deze kous kan met en 
zonder jarretel gedragen worden, wij 
adviseren mét.   
Kleur: zwart en rood
Maat: 36/46 (1 maat)
Bestelnr: 1550 7,85
STRETCHKOUS
Let op: Voor dames tot maximaal 
1.65m. Klassieke stretchkous, extra 
zachte stretchstof, wordt gedragen 
met jarretel, versterkte `mousse` band, 
verstevigd hiel- en teenstukje, zonder 
naad. Heeft u lange benen of bent u 
langer dan 1,65 m? Zie kous 1582. 
Kleur: zwart
Maat: 36/46 (1 maat)
Bestelnr: 1542 6,90
 KOUS KANTEN BAND
Deze normaal uitziende kous
heeft allemaal `speciale` details. 
Extra  zachte stretchstof, prachtige 
brede kanten band, strakke naad. 
Wordt gedragen met jarretel.
Kleur: zwart
Maat: 36/46 (1 maat)
Bestelnr: 1519 8,85

MET NAAD
STRETCHKOUS
Een sterke kous met opgespoten naad. 
Versterkt hiel- en teenstukje en een 
dubbele band voor jarretel of kousen-
band. Hoge hiel en perfecte pasvorm.
Kleur: zwart
Maat: I-II-III-IV-V (zie pag. ???
Bestelnr: 1581 7,90

LET OP!!
KOUSEN WORDEN

NIET GERUILD 
(voor uitzonderingen: bel ons)

MET NAAD NETKOUSEN
1519 1581

KOUS
1550

JARRETEL KOUSEN
1542

met naad

met naad
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JARRETEL KOUSEN NETKOUSEN
1505 1643

JARRETEL KOUSEN
1568

JARRETEL KOUSEN
1582

GLADDE KOUSEN
JARRETEL
GLAD ZONDER NAAD
Alleen bij Blue & White, de echte oud-
erwetse gladde kous (20 den) met ver-
sterkt hiel- en teenstukje. Ouderwets 
degelijk, ouderwets mooi! En dan die 
prijs...! 
  
Kleur: zwart
Maat: I-II-III-IV-V (zie pag. ???)
Bestelnr: 1568 8,85
EXTRA DUN (10 den)
Zelfde kous als hier boven maar dan, 
10 Dernier (= super dun!).Ook voor 
lange benen, verstevigd teen- en hiel-
stukje, naadloos.  
Kleur: zwart
Maat: I-II-III-IV-V (zie pag. ???)
Bestelnr: 1505 9,85

 X-LANG MET NAAD
De mooiste gladde glimmende kous 
uit onze collectie. Met ingenaaide 
naad, versterkt hiel en teenstukje en 
een prachtige geblokte hoge hiel. 
Ideaal voor dames met lange benen. 
Kleur: zwart
Maat: I-II-III-IV-V (zie pag. ???)
Bestelnr: 1582 16,50
Kijk verder op onze 
site voor meer luxe 
kousen en panties!
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KATOENEN SLIP
1590

KATOENEN SLIP

KATOENEN SLIP
1566

LUXE
PANTIES

KOUS KANTEN BAND
Stretchkous met een mooie brede kant-
en band aan de bovenkant.   
Kleur: zwart
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1539 ?
GLANSKOUS
Met lycrastretch en dunne kanten-
band. De maten zijn heel simpel:
confectiemaat = kousmaat. 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1590 /
KOUS GEBORD. BAND
Naadloze kous met rood/zwart gebor-
duurde band. Erg luxe!
Kleur: zwart/rood
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1566 ?

1539
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KATOENEN SLIP

KATOENEN SLIP
2031

KATOENEN SLIP
2001

KATOENEN SLIP
?

3086

LUXE
PANTIES

KOUS KANTEN BAND
Stretchkous met een mooie brede kant-
en band aan de bovenkant.   
Kleur: zwart
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1591 11,65
GLANSKOUS
Met lycrastretch en dunne kanten-
band. De maten zijn heel simpel:
confectiemaat = kousmaat. 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1541 9,95
KOUS GEBORD. BAND
Naadloze kous met rood/zwart gebor-
duurde band. Erg luxe!
Kleur: zwart/rood
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1609 15,95
KOUS ‘DECO’ 
Nieuw in de collectie! Een mooie kous, 
die spannender wordt naar mate je 
naar boven gaat.
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 3050 17,50
KOUS ‘HOLLYWOOD’ 
Op en top vrouwelijkheid, perfect zit-
tend en heel geraffineerd.
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1630 12,95

MET NAAD
KOUS RODE NAAD
Kleur: zwart/rode naad
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3075 15,85
KOUS ZWARTE NAAD
Kleur: zwart/zwarte naad
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1579 13,50
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KATOENEN SLIP
1562

KATOENEN SLIP
3086

KATOENEN SLIP
3024

KATOENEN SLIP
1578

KATOENEN SLIP

Weet u uw maat 
niet?

Zie pag. ??
of bel ons

(020) 610 33 41

ZONDER 
NAAD 

OPEN PANTY
Deze open panty is van voor, achter 
en de zijkanten geheel open en zeer 
luchtig om te dragen. U zult zien dat 
uw man aangenaam verrast is als u 
deze panty (liefst zonder slipje) onder 
uw jurk of rokje draagt. 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1562 7,70
OPEN FANTASY PANTY
Deze speelse panty is nieuw in onze 
assortiment. Het kruis, de heupen en 
de billen zijn open. Op het dijbeen 
zit een soort kousenband in het des-
sin geweven. Een nieuw hoogwaar-
dig kwaliteits-product van een oude 
vertrouwde Duitse leverancier. Geen 
goedkope `flodder` uit China ofzo!  
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 3024 15,95
 JARRETEL PANTY
Bij dit ontwerp heeft u geen jarretel 
nodig, die zit er namelijk al aan vast! 
Aan de bovenkant  is ze gemaakt 
van mooi rekbaar kant, de kous is 
gemaakt van zeer luxe Lycra. U kunt 
het gewoon aanhouden tijdens het 
`samenzijn`.
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1578 14,95

MET NAAD
STRETCHPANTY
Zeer fijne standaard, 100% poly-
amide/nylon, elegante voetinzet en 
met verstevigd broekje.
Kleur: zwart
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 3086 9,95
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KATOENEN SLIP

KATOENEN SLIP
15831539

KATOENEN SLIP
1566

KATOENEN SLIP
1590

3063

 ZONDER 
NAAD

OPEN NETPANTY
Deze open panty is gemaakt van 
mooie netstof. Zij is aan de voor, 
achter en zij kanten geheel geopend. 
Lekker luchtig en vooral erg span-
nend! En de netstof, ach u weet het 
wel: netstof laat je benen nu eenmaal 
beter tot zijn recht komen!
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 3063 9,85
NETPANTY `ZIGZAG`
Een fantasierijke netpanty met 
achter, op elk been, een opening
die d.m.v. rood `zig zag` net bij-elkaar 
wordt gehouden. Op de hiel een schat-
tig rood strikje.
Kleur: zwart (met rood lint)
Maat: 36/44 (1 maat)
Bestelnr: 1566 12,95
NETPANTY `JUMBO`
Deze netpanty heeft grote gaten 
en geeft hierdoor een bloot effect.
Ook te dragen onder een kort rokje 
of avondjurk.
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1590 8,95
NETPANTY ‘CLASSIC’
Super rekbaar en met een perfecte 
pasvorm! De panty loopt helemaal 
door en heeft dus geen verdikt broekje 
ofzo...
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1539 10,85

MET NAAD
NETPANTY ‘CLASSIC’
Een extra rekbare netpanty (met 
naad) met elastische heupband. 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1583 7,95
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LAK
1573

LAK

LAK
KLEDING

LEDER RIO RITS
Onze prachtige lederen rio slip (met 
kwaliteitsrits) is gemaakt bij ons in 
Europa. Dit staat garant voor 100% 
handwerk, eerste kwaliteit leder en 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1529 49,85
LEDER RIO
Gemaakt met hetzelfde enthousiasme 
als de slip hierboven, maar nu in de 
uitvoering zonder rits. Voor mannen 
die wel superstoer willen zijn, maar 
tegelijkertijd ook een beetje bang 
zijn dat hun pik ooit een keer tussen 
de rits gaat komen. Dat snappen wij 
en daarom deze optie: dan speel je 
100% op safe!  
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1502 8,95
 COCKRING SLIP LEDER
Twee vliegen in een klap: een slip 
gemaakt om de erectie langer in 
stand te houden en meteen uw erectie 
groter en voller te laten tonen. De 
cockring (die net achter de balzak 
gedragen dient te worden) is lever-
baar in drie verschillende 
Kleur: zwart
Maat  ring: 4,5 - 5 - 5,5 cm (doorsnede)
Bestelnr: 1573 6,80
COCKRING SLIP RUBBER
Zelfde model als hierboven maar dan 
van rubber gemaakt en met verstel-
bare bandjes op de heupen. Ook hier 
is de cockring aanpasbaar aan uw 
eigen maat, dus je kunt de slip evt ook 
uitlebenen aan je buurman! Heeft hij 
ook een spannende avond...
Kleur: zwart
Maat ring: 4,5 - 5 - 5,5 cm (doorsnede)
Bestelnr: 1531 17,95

1529 1502

1531
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LAK
1522

LAK
KLEDING

LEDER RIO RITS
Onze prachtige lederen rio slip (met 
kwaliteitsrits) is gemaakt bij ons in 
Europa. Dit staat garant voor 100% 
handwerk, eerste kwaliteit leder en 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1522 49,95
LEDER RIO
Gemaakt met hetzelfde enthousiasme 
als de slip hierboven, maar nu in de 
uitvoering zonder rits. Voor mannen 
die wel superstoer willen zijn, maar 
tegelijkertijd ook een beetje bang 
zijn dat hun pik ooit een keer tussen 
de rits gaat komen. Dat snappen wij 
en daarom deze optie: dan speel je 
100% op safe!  
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 1545 24,95
 COCKRING SLIP LEDER
Twee vliegen in een klap: een slip 
gemaakt om de erectie langer in 
stand te houden en meteen uw erectie 
groter en voller te laten tonen. De 
cockring (die net achter de balzak 
gedragen dient te worden) is lever-
baar in drie verschillende 
Kleur: zwart
Maat  ring: 4,5 - 5 - 5,5 cm (doorsnede)
Bestelnr: 1643 11,95

LAK
1545

LAK
1643
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CORSET OPEN
3032

KOUSEN
3069

DAMES SLIP VOOR

DAMES LATEX
RUBBER CORSET `OPEN`
Dit open rubber corset zit als een 2e 
huid om uw lichaam en bevat onder-
aan vier rekbare jarretel bandjes 
waardoor (na het aandoen van uw 
kousen), het corset zichzelf automa-
tisch corrigeert en om uw onder-
lichaam spant. Slim hè? Doordat `de 
juiste maat` een belangrijke factor 
van succes is bij rubberkleding, is 
dit corset leverbaar in maar liefst 4 
maten! Tip: bij twijfel altijd 1 maatje 
kleiner bestellen dan uw eigen con-
fectiemaat: het corset corrigeert dan 
oneffenheden (of een klein buikje, wie 
heeft `m niet?) en daarbij worden uw 
borsten automatisch naar boven gelift. 
Uw figuur ziet er gewoon per direct 
beter en strakker uit! Zulke mooie (en 
slimme!) rubber kleding vindt u niet 
in de doorsnee seksshop! Daar moet u 
écht voor bij Blue & White zijn!
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 3032 78,50

RUBBER KOUSEN
Eindelijk terug in onze collectie, deze 
mooi gevormde rubberkousen. 100% 
handwerk uit Denemarken en vooral 
bedoeld voor de echte rubberkleding 
liefhebber. Geen goedkope vormeloze 
rubber dingen uit China die kreu-
ken of niet passen. Blue & White 
presenteert: prachtige kousen met 
voorgevormde voet en hiel, gewoon 
zoals het hoort bij deze topkwaliteit. 
En natuurlijk in verschillende maten 
leverbaar. Schitterende kousen voor 
schitterende mensen die graag spe-
ciale spannende (seks)avond beleven. 
Let op! De LAK schoenen op de foto 
verkopen wij niet (en worden dus 
helaas niet meegeleverd...)
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 3069 49,90
RUBBER DAMES SLIP 
Modern strak uitgesneden rubber 
dames slip. Zit in één keer prachtig 
glad om het lichaam en in tegen-
stelling tot al het goedkope gegoten 
rubber uit China, is dit nog ECHT 
Europees handgesneden vakwerk uit 
Denemarken. Ook uw benen en billen 
komen opeens mooi uit, nog nooit zat 
een rubber slip zo kreukvrij. Gewoon 
de beste prijs & kwaliteit verhouding 
die er op dit moment op de markt is.
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 3000 39,90 3000

DAMES SLIP ACHTER
3000

LET OP!!!
Onze rubber kleding mag om 
hygiënische redenen meestal 
niet geruild worden! Bel ons! 
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JAPANSE DANSSLIP

JURK RITS JURK
3035

1255

DAMES LATEX
RUBBER JURK RITS
Ook deze jurk is weer een handge-
sneden Europees kwaliteitsproduct 
uit Denemarken. En ook dit patroon 
zit weer zo slim in elkaar, dat het 
makkelijk tot maat 48 past en dan ook 
echt mooi zit! Door de getailleerde 
`snit` werkt het jurkje corrigerend op 
ieder lichaam. Rolletjes en oneffen-
heden verdwijnen als sneeuw voor 
de zon en uw borsten worden bij het 
dichtritsen automatisch naar boven 
gepusht. U lijkt net Elisabeth Taylor 
in haar goede jaren! Daarbij zorgt 
de rits ervoor dat u niet uren bezig 
bent met aan- en uittrekken van het 
kledingstuk, want wij kunnen goed 
begrijpen dat niet iedereen daar het 
geduld voor heeft. Praktisch, mooi, 
sexy en zeer flatterend dus. Wat wil 
de vrouw van nu nog meer?
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 3035 85,00
RUBBER JURK
Zelfde jurk als hierboven beschreven, 
maar dan bedoeld voor échte rubber 
fetisjisten die graag extreem strak 
in hun kleding (tweede huid) zitten. 
Het lange aan- en uitkleden van het 
kledingstuk is voor u geen probleem 
en hoort eigenlijk juist bij de sensatie 
van het voorspel (in uw ogen)? Dan 
snappen we elkaar en moet u deze 
versie hebben! Geloof ons maar, u 
wordt gek van opwinding en geilig-
heid... Belangrijke tip: lees altijd 
eerst onze Nederlandse gebruiksaan-
wijzing heel goed door, want dit is 
geen jurkje voor mensen die nog 
nooit rubber gedragen hebben... 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 3040 69,50
JAPANSE DANSSLIP
Alleen al de gedachte dat uw partner 
een heerlijk zacht maar strak rubber 
broekje aan heeft met een ingebouw-
de penis van circa 11 cm lang en 3 cm 
breed. Draag `m anaal of vaginaal, 
het kan allebei want ze is gelukkig 
nu weer leverbaar! Jaren geleden 
uit ons assortiment omdat de fabriek 
destijds failliet ging, maar nu hebben 
we een heel betrouwbare leverancier 
uit Denemarken gevonden waardoor 
we `m weer in onze catalogus kon-
den zetten! Draag de slip naar het 
werk, in de tram of op de fiets. Man 
of vrouw, het maakt allemaal niets 
uit. Als je er maar van geniet. We 
hebben ook jouw maat op voorraad, 
dus bestel maar! Een wereldberoemd 
sexartikel dat u uw partner niet mag 
onthouden als erom gevraagd wordt
 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 1255 47,85

3040

1255 achter
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3003

HANDSCHOENEN
3002

DAMES SINGLET

DAMES LATEX
DAMES SINGLET
Dit dames singlet is door haar vrou-
welijke vormen iets minder stoer dan 
de heren versie (bestelnr: 2002 op 
de pagina hiernaast), maar ze valt 
daardoor wel mooier langs uw bor-
sten. Het singlet laat vooral uw buste 
partij goed tot haar recht komen. Ze 
is modern, hip en makkelijk aan- en 
uit te trekken. Voor  modieuze dames 
een echte must! Inclusief Nederlandse 
Blue & White gebruiksaanwijzing.
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 3003 44,90
RUB. HANDSCHOENEN
Prachtig lange zwarte rubber hand-
schoenen die tot over je ellebogen  
komen (ca 55-60 cm lang, afhan-
kelijk van de maat die je besteld). 
Leuk om bijv. samen eens `doktertje` 
te spelen. De privé dokter onder-
zoekt uw gleufjes, uw mond, uw clitje 
etc. En alles zeer zeer grondig, uw 
hele lichaam daarbij kronkelend van 
genot achterlatend. Niks wordt nat 
of vies, daar zorgt uw doktertje wel 
voor... De dag erna gaan we samen 
naar een kinky party en dan zijn 
de handschoenen opeens heel hip, 
modieus glimmend en trendy bij die 
mooie rubber jurk! Een multi func-
tioneel B&W kledingstukje dus...
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 3002 45,00 

RUBBER JARRETEL
Lekker brede jarretel met extra lang 
voorpand en blote billen achterkant. 
Houdt in principe alle soorten kousen 
goed op z`n plaats maar met rubber 
kousen staat het natuurlijk het moo-
ist. De jarretel zit comfortabel rond 
het lichaam en door haar klassieke 
50-er jaren vorm is ze perfect ges-
chikt om evt. buik littekentjes etc te 
camoufleren. Geschikt tot maat 50!! 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 3026 59,90

JARRETEL VOOR
3026

JARRETEL ACHTER
3026
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HEREN SINGLET

HEREN SLIP
2000

2002

HEREN LATEX
HEREN SLIP
Vervaardigd uit het mooiste rubber en 
ook in een handgesneden Europese 
uitvoering. Honderd procent gega-
randeerd vakwerk en op de kwets-
bare plaatsen extra verstevigd. Geen 
goedkope Chinese troep dus, zoals 
onze concurrenten vaak verkopen... 
Geleverd met de B&W Nederlandse 
rubberkleding gebruiksaanwijzing.
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 2000 38,80

SILICONE SPRAY
Laat uw rubber kleding glimmen als 
een nieuwe Euro! Het is heel simpel 
mits je even oplet: een beetje silicone-
spray op een oude doek spuiten (bijv 
een theedoek of katoenen T-shirt) 
en uitwrijven over het hele kleding-
stuk. Nooit direct op het kleding-
stuk spuiten (en dan pas uitwrijven), 
want dan krijg je vlekken en kleur-
verschil! Tip: wordt je rubber/latex 
kledingsstuk een tijdje niet gedragen: 
dan altijd de siliconespray er goed 
afwassen, afdrogen met een katoenen 
handdoek en vervolgens insmeren 
met talkpoeder voor je het opruimt 
(liefst op een donkere plek). 
Inhoud: 400 ml
Bestelnr: 1162 9,95
HEREN SINGLET
Dit stoere rubberen heren shirt is 
perfect voor de echt sexy man. Je 
voelt het rubber en je huid sensueel 
langs elkaar heen glijden en dat 
geeft een heel speciaal geil gevoel... 
Je borstkas, taille en heupen komen 
nog beter tot hun recht omdat het 
strakke rubber evt kleine vetrolletjes 
en dergelijke perfect wegwerkt! Heb 
je een wasbordje? Dan zal ook die 
duidelijk zichtbaar worden. Het shirt 
valt namelijk lekker strak om je lijf. 
Een prachtig kledingstuk dus, waar 
je je zeer mannelijk in zult  voelen!
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 2002 48,80
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SINGLET TRANSPARANT ZWART
2006

SINGLET LEGER
2006

SINGLET TIJGER
2006

SINGLETS
TRANSPARANT
SINGLET
Een spannend doorzichtig singlet dat 
als een mist rond het mannen lichaam 
zit. U kunt hem dagelijks dragen of, 
als u dat te sexy vindt, alleen thuis om 
het “slaapkamer leven” een beetje op 
te peppen. U beslist dus zelf wie uw 
lichaam allemaal mogen zien...
Kleur: zwart, leger, tijger
Maat: S/M - L/XL
Bestelnr: 2006 27,90

HEREN
MATEN

Blue & White werkt hoofdzake-
lijk met Amerikaanse maten 
(S-M-L-XL) of ‘one size fits all’ 
(1 maat). Weet u uw maat niet, 
meet dan de omtrek van uw 
heup of kijk in/op het label in 
uw (onder)broek.
 Heup USA NL
maten maten maten
 70 - 85 S 44-46
 86 - 100 M 48-50
101 - 115 L 52-56
116 - 130 XL 58-60
Duitse USA NL
maten maten maten
   3/4 S 44-46
   5/6 M 48-50
   7/8 L 52-56
   9/10 XL 58-60

2006 achterkant
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JOCKSTRAP RINGETJE

STRIKSLIP ZWART
2003 voorkant

STRIKSLIP ZWART
2003 achter

STRIKSLIP LEGER
2003 achter

STRIKSLIP TIJGER
2003 achter

STRIKSLIP LEGER
2003 voorkant

STRIKSLIP TIJGER
2003 voorkant

2018 achter

HERENSLIPS
NIEUW

STRIKSLIP transparant
- Lekker luchtig
- Prettige pasvorm
- Past (bijna) iedereen
- Verkrijgbaar in 3 leuke dessins
- Trek maar aan het strikje en... sex!
Een doorzichtig slipje waar je het hele 
klokken spel vaag in kunt zien hangen.
Verkrijgbaar in drie leuke dessins dus 
voor deze prijs neem je ze natuurlijk 
ook alle 3. Ben je altijd verzekerd van 
de juiste aandacht...
Kleur: zwart, leger of tijger
Maat: S/M en L/XL
Bestelnr: 2003 13,50

JOCKSTRAP ̀ RINGETJE`
Spannend sexy herenslipje die je bil-
len en penis prachtig laat uitkomen. 
Het zachte materiaal (aan de voorkant) 
is niet transparant, maar dat is expres 
gedaan: dan valt er nog wat te raden...
Kleur: zwart
Maat: S/M en L/XL
Bestelnr: 2018 13,80

2018
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TRANSPARANT T-SHIRT
2014

KELNER LINGERIESET
2051

RIO TRANSPARANT
2004

RIO TRANSPARANT
2004

HEREN
NIEUW

DOORZICHTIGE 
JOCKSTRAP
Gelukkig hebben we ze weer op voor-
raad: deze zeer rekbare en doorzich-
tige jockstrap. En nu in drie kleuren 
en twee maten: lekker luchtig en ze 
hebben een prettige pasvorm. Lata 
ook uw billen mooi voor de dag 
komen. U zult zien: mooi ondergoed 
zorgt voor meer actie in de slaap-
kamer. Ook bij u...
Kleur: zwart, leger, tijger
Maat: S/M en L/XL
Bestelnr: 2008 14,50
KELNERSET
Deze Kelner set bestaat uit 3-delen: 
1) Kraag met strikje 
2) Wetlook boxer slip 
3) 2 manchetten (voor uw polsen)
Kan ik u ergens mee helpen, madame? 
Dit zeer sexy kelner pakje past iedere 
man en `vrolijkt` iedere gelegenheid 
per direct op. Als speciale grap op `n 
vrijgezellenparty of draag `t gewoon 
thuis om uw eigen partner eens te 
verleiden. Verras haar (of hem) eens 
door bijv. op zondag het ontbijt op 
bed te brengen in dit lingerie setje. 
Wedden dat uw dag seksueel begint?  
Kleur: zwart met wit
Maat: 1 maat
Bestelnr: 2051 29,95
RIO TRANSPARANT
In Rio de Janeiro dragen de man-
nen dit soort slippen gewoon op het 
strand. Natuurlijk niet zo doorzichtig 
als die van Blue & White maar dat is 
ook niet zo raar: op het strand hoeft 
niet iedereen te zien wat je in je broek 
hebt hangen, thuis wel...! De slip is 
gemaakt van lekkere soepele stof en 
heeft een comfortabele achterkant.
Kleur: zwart, leger en tijger
Maat: S/M - L/XL
Bestelnr: 2004 13,80

TRANSPARANT 
T-SHIRT
Dit sexy T-shirt valt heerlijk rond het 
lichaam en voelt fluweelzacht aan. 
Draag `m bijv. onder een (spannend) 
half open overhemd of, als je meer 
lef hebt, gewoon het T-shirt alleen op 
een goede spijkerbroek. Je zult zeker 
succes hebben! Sexy ”zijn” begint 
met je sexy te ”voelen”. 
Kleur: zwart
Maat: S/M - L/XL
Bestelnr: 2014 28,95

JOCKSTRAP LEGER
2008

2014 achter
(slip apart)

Meer sexy herenslips op 
de Ceintuurbaan 248

te Amsterdam! 



HEREN LINGERIE 155
 

LEGERSLIP MET VETER

TIJGERSLIP

MARIO SLIP WETLOOK SLIP VETER
2011

2062

2007

HERENSLIPS
NIEUW

TARZAN SLIP 
Tarzan is een luxe herenslip om jalo-
ers op te worden: heerlijk zacht aan-
voelende stof, uw geslachtsdeel komt 
er mooi in uit en de achterkant is als 
een gewone onderbroek. Niks tussen 
de billen dus... Let ook eens op de 
perfecte vorm en de fantastische snit.
Word `een tijger` in uw slaapkamer 
met onze exclusieve Tarzan slip. Voor 
de prijs hoef je het niet te laten! 
Kleur: panterprint
Maat: 1 maat (44 t/m 56)
Bestelnr: 2007 6,80
MARIO NETSLIP
Dit Italiaanse super ontwerp is ver-
vaardigd van zachte netstof die beslist 
niet beklemmend om uw lichaam zit. 
Mario heeft een ‘rio’-achterkant (dus 
tussen uw billen) en zit lekker met en 
zonder uw bovenkleding. Makkelijk 
wasbaar (gewoon in de wasmachine), 
nat ophangen en klaar! NIET in de 
droger want dan slijt de zachte net-
stof sneller. Heeft u eerder weer een 
nieuwe nodig...
Kleur: zwart en wit
Maat: S/M - M/L
Bestelnr: 2017 12,95

WETLOOK SLIP VETERTJE 
Een heren wetlook rio slipje met een 
handig vetertje aan de voorkant. Trek 
maar aan het touwtje en de piemel 
schiet tevoorschijn. Zeg nou zelf, wat 
is er nou spannender dan een erectie 
van een man te kunnen zien door z`n 
onderbroekje heen? Je kan de slip evt 
ook gewoon aanhouden tijdens het 
samenzijn: als je echt heel opgewon-
den bent en er geen tijd meer is om `m 
uit te trekken... Rio achterkant, hoog 
uitgesneden en de veterringetjes zijn 
stoer chroomkleurig.
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past t/m L)
Bestelnr: 2011 14,70
LEGERSLIP ‘VETERTJE’
Het zelfde idee herenslip als art 2011 
hierboven, maar dan in een moderne 
legerprint. De spannende veterslui-
ting maakt het geheel zo sexy dat 
onze Annie (u weet wel, die van de 
administratie) meteen harde tepels en 
een natte frut kreeg! Een eigentijdse  
en stoere legerslip die vrijwel ieder-
een past omdat de stof lekker stretchy 
is en het model een fantastische pas-
vorm heeft. Trek maar aan het veter-
tje en ook jouw sekspret begint! 
Kleur: camouflage
Maat: 1 maat (past t/m L)
Bestelnr: 2062 14,95

2017
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NETBOXER OPEN

WETLOOK TRANSP. BOXER
2054 achterkant

COCKPOUCH SLIP
2049

WETLOOK TRANSP. BOXER
2054

2035

NETBOXER
2042

NETBOXER
2035 + 2042 achterkant

NETSLIP GROF

HEREN SLIPS
TRANSPARANT
NETBOXER OPEN 
Volledig transparante boxer met 
voor en achterkant open, zodat uw 
kroonjuwelen tot zijn volle recht 
komen. Gemaakt van nylon-spandex 
dus zeer rekbaar en kleed mooi af.
Kleur: zwart
Maat: S/M - L/XL
Bestelnr: 2035 22,80
 
NETBOXER
Boxer van soepel rekbaar netstof met 
een mooie cup zodat ‘hij’ altijd netjes 
op z’n plekkie blijft. Van achteren 
geopened zodat uw vrouw deze keer 
aan de achterkant kan beginnen... 
Kleur: zwart
Maat: S/M - L/XL 
Bestelnr: 2042       23,95
 WETL. TRANSP. BOXER 
In deze boxer komen uw edele delen 
en billen prachtig uit! Met een wet-
look effect om het geheel af te maken. 
De voorkant heeft een stoere sierring 
om het extra spannend te maken. De 
achterkant is licht transparant, voor 
extra verleiding!
Kleur: zwart
Maat: S/M - L/XL
Bestelnr: 2054 36,95

 
   COCKPOUCH SLIP 
Deze franse design pouch is een eye 
catcher van jewelste. Wij bij Blue & 
White hebben hem dan ook allemaal 
over eens dat minder echt meer is. 
Kleur: zwart
Maat: S/M - L/XL 
Bestelnr: 2049       19,95 
 NETSLIP GROF 
Dit tachtige jaren ontwerp is weer 
helemaal hip! In plaats van hem 
onder uw kleding te dragen, raden 
wij u aan uw vrouw eens op te 
wachten in deze prachtige slip. 
Eventueel ook te dragen op het (nud-
isten) strand door de corrigerende 
werking van de stretch-netstof. 
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL 
Bestelnr: 2037       19,60 2049 achterkant 2037 achterkant

2037
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NETRIO EMBLEEM
2038

NETJOCKSTRAP EMBLEEM
2055 achterkant

NETJOCKSTRAP EMBLEEM
2055

HEREN SLIPS
TRANSPARANT
NET RIO EMBLEEM 
Deze luxe design slip is afgewerkt 
met een mooie heupband die evten-
tuele rondingen verstopt. Het geheel 
is afgebiest met een wetlook achtige 
glansstof wat het een internatio-
nale allure geeft! Beperkte oplage!  
 
Kleur: zwart met rood
Maat: S/M - L/XL
Bestelnr: 2038 25,00 
N E T J O C K S T R A P 
Uit dezelfde collectie als de slip hier-
boven. Alleen met een dunnere heup-
band en een geheel open achterkant. 
Deze slip wordt in Amerika gedragen 
als sportjock maar hier in Nederland 
gebruiken we hem voor een andere 
sport!
Kleur: zwart met rood 
Maat: S/M - L/XL
Bestelnr: 2055 22,50
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 WETLOOK OPEN BOXER 
Luxe boxerslip gemaakt van transpar-
ante spandex. Met speelse chrome 
ringen voor en achter.  De pijpen 
hebben een prachtig afgewerkte wet-
look stof.. 
Kleur: zwart
Maat:S/M - L/XL 
Bestelnr: 2061       35,002061

WETLOOK OPEN BOXER
2061 achterkant

WETLOOK OPEN BOXER

2038 achterkant
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COCKPOUCH OPEN
2057

SEXBOXER RITS
 2048 achterkant

HOOGGLANS BOXER
2060

SEXBOXER RITS
2048

HEREN SLIPS
SPECIAAL

COCKPOUCH OPEN 
Deze Tanga cockpouch is zo ont-
worpen dat u hem de hele dag kunt 
dragen. Uw ballen worden bescher-
mt door een wetlook zakje en de 
penis wordt op z’n plaats gehouden 
door rekbare bandjes. U kunt er dus 
gewoon een erektie in krijgen!  
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2057 22,75
SEXBOXER RITS 
Gemaakt met hetzelfde enthousiasme 
als de slip hierboven, maar nu in de 
uitvoering zonder rits. Voor mannen 
die wel superstoer willen zijn, maar 
tegelijkertijd ook een beetje bang 
zijn dat hun pik ooit een keer tussen 
de rits gaat komen. Dat snappen wij 
en daarom deze optie: dan speel je 
100% op safe!  
Kleur: zwart met rits
Maat: S/M - L/XL
Bestelnr: 2048 31,65 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 HOOGGLANS BOXER
Deze wetlook woekerslip oogt als 
rubber. Ondersteunend op de juiste 
plekken en dun makend. Een must-
have voor de moderne kinky man.  
Kleur: zwart
Maat: S - M - L - XL 
Bestelnr: 2060       29,95
HOOGGLANS JOCKSTRAP 
Deze slip heeft een wet/rubber look 
en is vervaardigd van 85% nylon 
en 15% spandex. Wat er voor zorgt 
dat hij een perfecte pasvorm heeft, 
gewoon in de wasmachine kan. De 
perfecte slip voor de zondag ochtend 
om haar eens te verassen.. 
Kleur: zwart
Maat: S/M - L/XL 
Bestelnr: 2059       24,95

HOOGGLANS JOCKSTRAP
2059

HOOGGLANS JOCKSTRAP
2059 achterkant

2057 achterkant 
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BODY BORAT TANGA
2045

OPEN RIO GATSLIP
2064

COCKPOUCH RIO
2058

COCKPOUCH RIO
2058 achterkant

2063

HEREN SLIPS
SPECIAAL

BODY BORAT TANGA 
Deze body kennen we allemaal! 
Vervaardigd van rekbaar spandex 
met wetlook afwerking, Rio achter-
kant en mooie chrome ringen. 
Kleur: zwart
Maat: S/M - L/XL
Bestelnr: 2045 28,50
 
OPEN SLIP DANIEL
Gemaakt met hetzelfde enthousiasme 
als de slip hierboven, maar nu in de 
uitvoering zonder rits. Voor mannen 
die wel superstoer willen zijn, maar 
tegelijkertijd ook een beetje bang 
zijn dat hun pik ooit een keer tussen 
de rits gaat komen. Dat snappen wij 
en daarom deze optie: dan speel je 
100% op safe!  
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2063 19,85
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COCKPOUCH RIO
Twee vliegen in een klap: een slip 
gemaakt om de erectie langer in 
stand te houden en meteen uw erectie 
groter en voller te laten tonen. De 
cockring (die net achter de balzak 
gedragen dient te worden) is lever-
baar in drie verschillende 
Kleur: zwart
Maat: S/M - L/XL 
Bestelnr: 2058       26,952064 achterkant

OPEN SLIP DANIEL
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ROMEINSE HERENROK RUBBER
2019

LAK TANGA
2046 voor

LAK TANGA
2046 achter

RUBBER/LAK
ROMEINSE ROK
`Veni vidi vici`
Deze Romeinse herenrok is gemaakt 
van vele rubberen banen, 30 cm lang 
en 9 cm breed. Voor een mooi glim-
mend effect kunt u de rok insmeren 
met onze siliconenspray (Bestelnr. 
1162, zie elders in deze catalogus). 
Ook verkrijgbaar in ‘n damesuitvoe-
ring (Bestelnr. 3044, zie hieronder). 
Kleur: zwart rubber
Maat: S - M - L - XL
Bestelnr: 2019 59,95
ROMEINSE ROK HEREN
Deze handgemaakte rubberen rok is 
een exacte kopie volgens de mode uit 
antiek Rome! De zachte rubber stro-
ken vormen een sexy geheel en zorgen 
voor meerdere erotische effecten: als 
ze zit, loopt en/of beweegt. Hoeveel 
billen en poesje durft jouw vrouw te 
laten zien?
Kleur: zwart rubber
Maat: 36/38 - 40/42 - 44/46 
Bestelnr: 3044 57,50
LAK TANGA SLIP
Deze heel bijzondere lakslip is ver-
vaardigd van een materiaal dat het 
best omschreven kan worden als `een 
kruising tussen lak en rubber`. De 
stof rekt licht mee waardoor ook uw 
geslachtsdeel mooi en uitdagend  uit-
komt. De zachte bandjes om je  heu-
pen laten je vergeten dat je uberhaupt 
een slipje aan hebt, waardoor je je de 
hele dag hitsig en opgewonden voelt. 
Kleur: zwart lak
Maat: 1 maat (past altijd) 
Bestelnr: 2046 13,50

LAK SLIP RIO
Meerdere jaren vroegen onze klanten 
waarom we deze slip alleen voor 
dames hadden. Logische vraag 
eigenlijk, want ook dames willen wel 
eens een cadeautje voor hun man uit-
zoeken. Voorgevormd met coupenaad 
zodat de geslachts-delen niet bekneld 
raken. De hoogwaardige lak stof 
neemt iedere vorm van het lichaam 
aan en verstevigd tegelijk.
Kleur: zwart lak
Maat: 1 maat (past altijd) 
Bestelnr: 2001 15,95

openen/sluiten
d.m.v simpele
drukknopjes

LAKRIO SLIP
2001rio achterkant

3044
dames model
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LEDER RIO SLIP (met of zonder rits)

COCKRING SLIP RUBBER
2020

COCKRING SLIP LEDER
2031 voor

COCKRING SLIP RUBBER
2020 achter

2050

LEDER
LEDER RIO RITS
Onze prachtige lederen rio slip (met 
kwaliteitsrits) is gemaakt bij ons in 
Europa. Dit staat garant voor 100% 
handwerk, eerste kwaliteit leder en 
dus langdurig plezier van oprecht en 
eerlijk vakmanschap. En die prijs? 
Ja, die is hoger dan de concurrenten 
uit China, dat klopt... Maar het is net 
als Haute Couture jurken uit Parijs: 
als je `t eenmaal kan veroorloven wil 
je nooit iets anders meer...  
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 2050 67,75
LEDER RIO
Gemaakt met hetzelfde enthousiasme 
als de slip hierboven, maar nu in de 
uitvoering zonder rits. Voor mannen 
die wel superstoer willen zijn, maar 
tegelijkertijd ook een beetje bang 
zijn dat hun pik ooit een keer tussen 
de rits gaat komen. Dat snappen wij 
en daarom deze optie: dan speel je 
100% op safe!  
Kleur: zwart
Maat: S - M - L
Bestelnr: 2053 64,50 COCKRING SLIP LEDER
Twee vliegen in een klap: een slip 
gemaakt om de erectie langer in stand 
te houden en meteen uw erectie groter 
en voller te laten tonen. De cockring 
(die net achter de balzak gedragen 
dient te worden) is leverbaar in drie 
verschillende doorsnedes: 4,5cm, 
5cm, 5,5cm. Weet u uw maat niet? 
Geen probleem: pak een stukje touw, 
doe dit rond de plek waar de cockring 
moet komen (onder uw ballen door 
tot boven uw schaamhaar) en knip 
het touwje zo dat het precies strak om 
uw ballen en penis zit. Leg het touw-
tje in een cirkel op tafel en meet de 
doorsnee. Klaar! Meer hulp nodig? 
Kom een slangs in onze winkel en 
we leggen het daar nog een keer 
uit waarna u meteen uw maat kunt 
vaststellen op ons toilet. Gewoon, 
omdat wij weten dat een cockring nu 
eenmaal goed moet zitten! 
Kleur: zwart
Maat  ring: 4,5 - 5 - 5,5 cm (doorsnede)
Bestelnr: 2031 21,95

COCKRING SLIP RUBBER
Zelfde model als hierboven maar dan 
van rubber gemaakt en met verstel-
bare bandjes op de heupen. Ook hier 
is de cockring aanpasbaar aan uw 
eigen maat, dus je kunt de slip evt ook 
uitlebenen aan je buurman! Heeft hij 
ook een spannende avond...
Kleur: zwart
Maat ring: 4,5 - 5 - 5,5 cm (doorsnede)
Bestelnr: 2020 22,95

2053

rio achterkant
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STRINGS
SCHOTSE ROK SLIP 
Kleur: zwart met wit
Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2052 13,85
PORKY SLIP
Kleur: roze
Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2021A 5,25 SLIP `RING MY BALLS`  
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2037 6,95
‘SHUT UP/KISS ME’ SLIP
Kleur: wit met tekst
Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2023 7,80
ADAM SLIP
Kleur: rood, zwart en wit
Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2005 4,95
WETLOOK `CLASSIC` 
Kleur: zwart en rood
Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2021 3,65
OLIFANT SLIPJE
Kleur: roze en zwart
Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2016 8,95
NETSTRING
Kleur: zwart
Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2015 4,85
VERRASSING SLIP
Kleur: rood met wit strikje
Maat: 1 maat (past altijd)
Bestelnr: 2056 9,85

SCHOTSE ROK SLIP
2052

ADAM SLIP
2005

OLIFANT SLIP
2016

VERRASSING SLIP
2056

PORKY SLIP
2021A

‘‘SHUT UP/KISS ME’’SLIP
2023

WETLOOK SLIP
2021

NETSTRING
2015

ACHETRKANT

Alle slips op
deze pagina
zijn tanga’s
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KANTEN JARRETEL
Kleur: wit

Maat: (36/44) 1 maat
Bestelnr: 1536            5,50

KANTEN OPEN SLIP
Kleur: wit

Maat: S - M - L
Bestelnr: 1512              4,80

KANTEN 1/4 CUP BH
Kleur: wit

Maat: 70B - 75B/C -80B/C - 85B/C
Bestelnr: 1500              8,95

BLUE & WHITE
AMSTERDAMVERZENDHUIS

TM

www.blue-white.nl
e-mail: klantenservice@blue-white.nl

Ceintuurbaan 248, 1072 GG amsterdam
tel: 020-610 3341  Fax: 020-662 9700


